
Referat elevrådsmøte 13. februar 2020 

 

Tilstede: 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C, 10D 

Fravær: 9D – Elise 

 

Sondre (elevrådsleder) forklarer hva som er tatt opp i ledelsesmøter osv:  

 Fra og med neste år skal elevene på ungdomsskolen få Ipad istedenfor PC – Elevrådet 

må sende en forespørsel om å fortsette å ha PC. Kan vi sette ned ei arbeidsgruppe 

som skrivet et brev?  

 Kun to i elevrådet ønsker Ipader/nettbrett, mens resten vil fortsette med PC – dersom 

man skal begynne med Ipader/nettbrett sier elevrådet at da må det følge med trådløst 

keyboard/tastatur 

 Ønsker noen i elevrådet å sette ned en arbeidskomite for å jobbe for videre PC? – ikke 

stor respons der.  

 Færre miljøarbeidere på skolen, hva gjør dette med miljøet på skolen, spør vi oss? 

 Stjeling på skolen, primært i gymgarderobene. Kjøpt inn skap hvor man kan låse inn 

telefonene eller andre verdisaker.  

 Innsamling av penger til Osloturen er i gang 

 Lan er satt til 21. mars 

 Saker fra FAU: ønsker flere valgfag 

 Ønsker større engasjement i forbindelse med nattravnene; kan flere stille? 

 Uteområdet på skolen – søke midler. Hvem skal søke; elevrådet – PVS og skolefondet 

 Skolehjem samarbeid – Visma; begge foreldre bør få alle meldingene 

 To ganger i året – sammenkomst på trinnet, noe sosialt for alle på trinnet. Bra tiltak fra 

FAU 

 10.klasse avslutning på Skyline – dette setter elevene veldig pris på. 

 FAU ønsker et annet tilbud enn Oslotur, gjerne Polentur istedenfor. – Elevrådet vil 

undersøke hvordan stemningen er blant elevene på skolen. I elevrådet blir det med 

håndsopprekking; fem som ønsker å fortsette med Oslotur, mens åtte ønsker 

Polentur; Flere reagerer negativt på summen av penger som skal samles inn dersom 

det blir Polentur.  

 

Christian orienterer om BUK:  

 BUK møte – rusforebygging. Kommunen flytter rusboligene til byen, Vossgate. Mange 

har vært redde, og det er skoleveien til mange elever. Farlig i forbindelse med sprøyter 

osv. Eleven er fornøyd med det 

 Leksefri skole; forslag fra elevene. Vil medføre lengre skoledag. Elevene er positive til 

dette- se også referat fra BUK møtet.  

 MOT var tilstede  



 Legger ut BUK referatet på elevrådets side 

 

Ellers:  

 Sjakkturneringen er i gang – Ordentlig opplegg; på 9.trinn arealet 

 Airpods – ørepropper i de friminuttene som de får lov å se på PC??  

 Ingen stemning for trivselsledere, men det ønskes noen som kan sette i gang og drive 

ulike former for turneringer; fotball, basket, bordtennis o.l. Kan elever 

(turneringsledere) ta ansvar for dette, eller trenger man lærer som hjelper til, er 

ledere) 10.trinn snakker med lærere og finner ut av dette.  

 Det er et ønske om å kunne bruke auditoriet i langfri; Se film 

 

 


