
Konstituerende elevrådsmøte torsdag 15. september 2022 

Grimstad ungdomsskole 

Referat  

Til stede: Representanter fra alle klassene bortsett fra 9C som hadde avspasering 

 

1. Valg av elevrådsleder: Martine D. Bjørkås ved akklamasjon 

2. Valg av trinnkontakter:  

10. trinn: Zara Stork Githmark 

9.trinn: Marita Høyum-Stø 

8.trinn: Helene Langerak Jacobsen 

 

3. Valg av representanter til BUK: Martine D. Bjørkås og Helene Langerak Jacobsen. Vara: 

Ole Andreas Birkeland Høie 

 

Saker tatt opp på møtet: 

 Biblioteket er for lite åpent. Elevene ønsker et mer tilgjengelig bibliotek særlig i 

friminuttene 

 Skiltet utenfor «helsesøsters» kontor må skiftes – det heter faktisk «helsesykepleier» 

nå 

 Doene på 9. og 10.trinn er fryktelig grisete. Tiss på gulvet. Kan alle gi beskjed om at 

gutter må sitte og tisse, eller tørke opp etter seg? Kampanje: «Sitt og tiss». Henge opp 

plakat på doene om dette.  

 Det er kø for å komme på toalettet. Det er alt for få doer på bygget. Handikap toalett i 

kontorgangen kan eventuelt benyttes 

 Det er igjen mangel på baller. Elevene ønsker seg basketball, kanonball og fotballer. I 

alle fall bør 8.trinn få nye baller. Alle representantene må gi beskjed i sine klasser om 

at baller som forsvinner ikke blir erstattet. Baller må ikke sparkes/kastes opp på taket. 

Havner en ball ved et uhell på taket, gi beskjed til en lærer/miljøarbeider.  

 Hvor er det blitt av det ene basketballmålet?  

 Det er fremdeles et ønske om turneringer mellom klassene og elever og lærere.  

 Det ønskes flere «vippestoler» av den runde typen 

 Stoler generelt er et problem. Vipper man på stolen blir den ødelagt. Kan alle gi 

beskjed om at det ikke må vippes på stolene. Vi får ikke nye.  

 Det er dårlig lukt i flere klasserom. Ta opp hvor viktig det er å dusje etter 

kroppsøvingstimene, og at elever ikke tar av skoene inni klasserommet. Det er et 

ønske at lærere åpner vinduene mer.  

 Elevrådet blir fortalt hvorfor airpods ikke lenger kan brukes av elever fordi de lett kan 

skjules under hår/hetter/caps 



 Det er ønskelig at det er tilgjengelig bind og tamponger på toalettene. Et problem er at 

guttene tuller med produktene. Kanskje det kan ligge noe på trinnlageret, eller i 

skapene på fellesområdene så jentene kan hente der?  

 10.trinn ønsker mikrobølgeovn på trinnarealet. En klasse ønsker å gå til innkjøp av 

dette med private penger (10B) 

 Skoleball er ikke et elevrådsanliggende 

 Kan det selges tyggis i kantina?  

 Mobilbruk bør være lov i friminuttene, men elevrådet ser at dette også kan ha 

negative sider (filming/fotografering av medelever) 

 Det diskuteres når elevrådsmøtene bør ligge. Torsdager passer dårlig for mange på 

10.trinn 

 Det er møte i medvirkningsgruppa torsdag 22. september kl. 19.00?  

 Det første møtet i BUK er mandag 24. oktober kl. 9.00 i kommunestyresalen 

 Alle elevrådsrepresentantene har et eget ansvar for å følge med på om elever i klassen 

og på trinnet har det bra. Dersom de oppdager at noen er utenfor eller plages, må 

dette meldes til lærer eller miljøarbeider 

 

Referent: Inger Sofie Benestad 


