
Referat elevrådsmøte torsdag 5. mai kl. 10.15 på møterom 160 

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

9C hadde prøve 

 

Saker som tas opp:  

 17. mai: Alle elevrådsrepresentantene oppfordrer i klassen sin om å gå i tog. Premie 

venter.  

 Trafikksituasjonen rundt skolen. Maria M. informerer om en befaring hun var med på i 

denne forbindelse. Ønske om at representant fra elevrådet skriver et høringsinnspill 

sammen med FAU. Sanne og Maria fortsetter komitevirksomhet i denne saken.  

 Tunellen er ekkel.  

 Tunell og trafikk er snakket om flere ganger i medvirkningsgruppemøte – Karitas 

informerer. Løsning; Skilt om forbudt innkjøring, politiaksjoner, gratis parkering ved 

kirka for elever og ansatte på skolen.  Elevrådet sier: vi må vente til noen blir skadet 

eller drept for at noe skal skje 

 Karitas informerer; ungdomsrådet har snakket om ei gruppe som skal komme og 

hjelpe elevene med å bli sosiale igjen etter korona. Trenger vi dette? Mange har 

sluttet på fritidsaktiviteter, og det er vanskelig å komme i gang igjen, så ja. Vi trenger 

flere sosiale aktiviteter for elevene.  Er det noe vi som elevråd kan gjøre? Flere 

utedager, turer, sosiale events der folk kan snakke sammen. TFT fikk eleven til å 

kommunisere bedre, så faget savnes. Elevene likte TFT fordi der kunne man jobbe i 

grupper og bli bedre kjent med hverandre.  

 Jobbe for flere overnattingsturer i løpet av ungdomsskolen. Kanskje 

foreldreorganiserte overnatting med klassen. Spill inn til FAU.  

 Pridearrangement ønskes på skolen. Elvene ønsker å marker pride, med å lage en 

pridemarkering på skolen. Pride Grimstad har sent en forespørsel til skolen, men ikke 

fått noe svar. Hva slags markering? Pridpynt. Burde vært lagt til en spesiell dag eller en 

mnd i året. Aktiviteter (menneskeverd, mangfold, livsmestring, osv går inn i mange 

fag). Kanskje en film, kanskje en aktivitet ute.  

 Mobilforbudet fra kommunen. Elevene ønsker seg telefoner i friminuttet. 

Telefonhotell – ønsker elevene sterkt. Stjeling: må være på elevenes ansvar. Folk 

bruker telefonen uansett derfor er hotellet mer oversiktlig og mer praktisk.  

 Elevene vil ha bedre stoler.  

 Best of GUS – elevene ønsker det tilbake  

 Sykkeltelling i uke 19. Elevene må få telle i klasserommet.  

 Turneringer er etterspurt…Lærere mot elever. Høyt ønsket.  

 Ønsker traktorparkering ved skolen 

 Kunne det vært gratis parkering ved kirka, der ansatte og elever kan parkere. Parkere 

med parkeringsbevis så ikke plassene blir tatt av de som jobber i byen.  

 Skap med bind og tamponger på elevdoene. For eksempel nede på doen i 

gymgarderoben: jentedoen.  



 

 

Saker fra medvirkningsgruppemøte: Telefonbruk og oslotur: hvordan samle inn penger. Her 

bør 8. og 9.trinn være i forkant. Lurt med grupper av elever på tre og fire fra hver klasse som 

får ansvar for å samle inn penger.  

 

Saker fra BUK: Ingen spesielle saker.  

 


