
 REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTE 07.12.22 

 

Til stede:  

Liam Sagedal Paulsen (vara for Fride) og Joel Sisay Lamark fra 5. trinn, Jan Handzlik og Julie 

Midstøl fra 6. trinn, Thea Oksholen og Jonas Wedø fra 7. trinn, Noomi Elie Astrup og Isak 

Larsen fra 8. trinn, Sunniva Tufteland Trollsås og Noah Pedersen Helstrøm fra 9. trinn og Kai 

Aaberg og Hannah Svendsen fra 10. trinn.  

Skolemiljø på Fevik skole:  

Hvordan opplever dere skolemiljøet?  

Elevrådet opplever at det fremdeles kastes ting fra trappehuset. Det kastes fra 3. etasje. 

Noen har blant annet opplevd å få vått papir kastet hardt på seg.   

Info fra S.U og S.M.U møtet:  

Elevrådsleder og nestleder informerer fra møtet. Det handlet mest om økonomi.  

BUK:  

Neste møte er 12.12.22 kl 09.00.  

Representantene har fått utdelt sakspapirer. Isak tar ansvar for å hente busskort. Noomi 

stiller som vara for Noah.  

Husk å melde i fra dersom du ikke kan stille!  

Fellesarrangement: 

Kantinedag gjennomføres 14. desember og 16. desember. Representantene er godt fornøyd 

med utvalget og gleder seg til kantinedagen.  

Omvendt julekalender:  

https://innsamling.heiverden.no/team/fevik-skole-2022  

Fungerer opplegget greit i klassene? 

Representantene fra barnetrinnet melder om at «hei verden» opplegget brukes i noen av 

klassene. Det er adventsmarkeringer i alle klassene.  

Representantene fra ungdomsskolen melder om at «hei verden» opplegget ikke brukes på 

ungdomsskolen. Noen melder også om at det heller ikke har stått info om omvendt 

julekalender på ukeplanen. Det er veldig varierende grad av adventsmarkering på 

ungdomsskolen.  

https://innsamling.heiverden.no/team/fevik-skole-2022


 

Vakt over fotgjengerfelt om morgenen: 

Elevrådsleder Kai informerer om at dette er et sterkt ønske fra FAU.  Elevrådet syns tanken 

er veldig god, men de har noen innspill. 

- Før gjorde TL dette. Kan de gjøre det igjen?  

- Hva med aktiv 365? 

- Faget innsats for andre?  

Går det an at det blir et samarbeidsprosjekt fordi elevrådet syns det blir litt ofte? Elevrådet 

er positive hvis ikke det blir for ofte.  

Marianne sjekker opp innspillene og undersøker om det er noen som har lyst til å være med.  

 

Saker fra trinn: 

Ringeklokken i nedre skolegård fungerer fremdeles dårlig.  

6. trinn: 

- Det har kommet ønske at det må være voksne vakter ute på skolen på morgenen fordi det 

skjer mye tull i skolegården. Det kastes mye fra 3. etasje på morgenen fordi det ikke er 

voksne der.  

- Det er et ønske om benker med bord og tak i nedre skolegård. Vi mangler sitteplasser.  

- Ringeklokke nærmere grusbanen.  

- Lov til å kaste snøball. 

- Få lov til å gå inn på do på morgenen. Man må gå i skoleskogen hvis man må på do. Vi vil 

også gjerne få gå inn med sekkene om morgenen.  

7. trinn: 

- Gress/kunstgress på grusbanen.  

 

Neste møte er fredag 13. januar kl 10.15-11.15 i Vessøya. 

Referent: Marianne K. Dommersnes 


