
Grimstad ungdomsskole. Referat fra elevrådsmøte 10.februar 2022 

 

Tilstede: 10A, 10B, 10C, 10E, 9A, 8B, 8D. Referent: Inger Sofie  

 

Hva har elevene med fra klassene: 

 9trinn ønsker nye stoler: stolene knekker 

 Det bør være en grense på hvor mange vurderinger man kan ha i løpet av ei uke. For 

lite tid til å øve; opp til fire vurderinger i løpet av ei uke. Prøve, presentasjoner, 

fagsamtaler osv. Prøveplanen må være tydeligere. Særlig gjelder dette på 10.trinn. Det 

blir for mye. Oversikten over prøver/vurderinger må være tydeligere og lettere 

tilgjengelig for lærere og elever 

 Elevene ønsker mikrobølgeovn på hvert trinnareal 

 Dårlig luft i mange klasserom både på alle trinn – dette er gjentatt mange ganger, og 

det oppleves som om de som har ansvaret ikke tar dette problemet helt på alvor. 

Trengs luftrensere i klasserommene, eller kjølesystemer. Kan eleven sjekke – få 

ansvaret for dette for eksempel en gang i uka. Oversikt over rom med sensor sendes 

til ISB 

 Kuli-juice i kantina? Iste og iskaffe uten sukker. Ønsker seg mer god drikke uten sukker 

i kantina.  

Osloturen 

 Elevene synes at det har vært for dårlig informasjon angående turen, og de mener at 

lærere ikke har snakket nok om dette. Presset og informasjonen fra skole og foreldre 

har vært for lavt. Det har vært et stort ønske fra elevene at de hadde fått tid og rom til 

å ordne dette.  

 Er det mulighet for at elevene kan gjøre noe nå?  

 

Speil i gymgarderoben 

 Mangler speil i garderoben…de forsvinner og dukker opp igjen. Elevene lurer på om 

vaktmester har en ordning der han bytter et speil mellom de to garderobene?  

 

Elevene ønsker seg Best of Gus tilbake 

 

«Undervisning» på teams 

 Elever som er hjemme i karantene eller er syke, og som ikke får info på teams…må ha 

prøver og innleveringer. Oppfordrer lærer til å legge ut det klassen holder på med på 

teams. Elevene ønsker å ikke ha prøver hvor de har gått glipp av 

informasjonen/undervisning, og/eller har vært hjemme pga sykdom. Viktig at eleven 



kan skrive på prøven «har vært syk så eller så lenge». Da kan læreren ta hensyn til 

dette når det settes karakter.  

 

Klokke ved fotballbanen 

 Klokke på gymsalveggen for eksempel – slik at elever som er ute i friminuttet ved 

banen eller har hatt gym vet hva klokka er 

 

Ordensreglementet på skolen 

 Elevene ønsker å endre forbudet mot mobiler på skolen. Det oppfordres til å ta 

kontakt med politikere og/eller skrive et brev til kommunestyret.. 

 Forbud mot airpods? Elevene mener de ikke får nok informasjon om hvorfor reglene 

kommer. Når det kommer informasjon eller forbud/påbud mot noe – da må det 

forklares hvorfor det er slik.  

 Mange trenger airpods i friminuttene for å få ro, og slappe av og forberede seg. Det er 

mye støy i klasserom og gangene. For mange er det noe de trenger.  

 

Laan-party 

 Kommer i april – juhu 

 

Plassering i klasserommet 

 De som ønsker å sitte nærme vinduet fordi de er varme – bør sitte der. Mens folk som 

fryser ikke bør sitte ved vinduene. Eleven klager enormt – og med god grunn – på 

luftkvaliteten på skolen.  

 Timen før lunsj på onsdager (for eksempel) bør lufta sjekkes.  

 

Hvor blir det av turneringene? 

 

 Elevene ønsker seg fotball/volleyball/basketball turneringer mellom alle klassene på 

skolen; fin premie til de som vinner.  

 Blink til å kaste snøball på 

 

Temauka 

 Eleven vil gjerne ha temadager på skolen der man kler seg ut  

 Elevrådet oppfordres til å organisere og gjennomføre dette trinnvis 



 

 


