
 REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTE 13.01.23 

 

Til stede:.  

Fride Vorhaug og Noel 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?  

Innspill fra 3. trinn: Vi har det fint på skolen og mange er snille med hverandre. Vi har det 

gøy og det er mange å leke med. 

Elevrådet har inntrykk av at det stort sett er godt miljø på skolen, men det er fremdeles et 

problem med at ting kastes fra 2. og 3. etasje ned i nedre skolegård. Det kastes ulike ting. 

Når det var snø ble det kastet snøballer fra vinduene i 3. etasje på de som var ferdig på 

skolen og skulle hjem.  

Representantene fra ungdomstrinnet sier at det er veldig positivt for miljøet med 

sjakkturnering i friminuttene.  

Representantene fra barnetrinnet sier at det er bra for miljøet at vi har TL. 

BUK: 

Vi kan søke om midler fra BUK. Fristen for søknaden er 31/01- 23.  

Elevrådet har kommet med følgende forslag: 

- Nytt bordtennisutstyr 

- Nye kanonballer 

- Nye snøballblinker 

Kom gjerne med innspill til elevrådsansvarlig dersom dere har andre forslag. 

Elevrådsleder og nestleder forfatter en søknad.  

 

Fellesarrangement:  

Evaluering av kantinedag: 



Representantene har inntrykk av at alle syns at kantinedagen var veldig bra. Det var veldig 

god mat. Det var gøy å være i kantina og sitte med venner fra ulike klasser. Det er ønske om 

å gjennomføre flere slike dager. Det var greie priser og godt utvalg.  

Dersom det skal gjennomføres igjen må elevrådet hjelpe til med å rydde.  

 

Evaluering av omvendt julekalender:  

- De videoene fra «hei verden» var litt varierende. Det fenget ikke alltid elevene.  

- Flertallet i elevrådet ønsker å fortsette med omvendt julekalender, men at vi finner 

et annet formål neste år så ikke det blir likt hvert år.  

 

Evaluering av julesangling: 

Dette liker vi godt:  

- Det er hyggelig at alle er samlet og gjør noe sammen.  

- Mange fine innslag og god sang fra scenen. Forsangerne og programlederne var 

flinke.  

- At det var god plass til publikum så foreldre og besteforeldre kunne komme.  

Dette kan vi jobbe med:  

- Det er dårlig allsang fra publikum.  

- Arrangementet ligger veldig tett opptil jul og med mye smitte er det lett å bli syk til 

jul.  

 

Vakt over fotgjengerfelt om morgenen: 

- Elevrådsleder tar saken videre med ledelsen.  

 

Saker fra trinn: 

3. trinn:  

- Vi ønsker oss flere snøballblinker og rekkverk rundt fotballbanen. 

5. trinn:  

- Det blir trangt med både TL og ballspill under taket. Er det ikke slik at det er førsterett for 

TL? Kanskje vaktene kan ha ekstra fokus på dette? 

- Stolene er ikke noe gode og de knirker. Håret henger fast i stolen.  

6. trinn:  

- Kan vi få en ringeklokke nede ved grusbanen? 

- Flere badmintonracketter til gymsalen.  



- Vakter i trappehuset for å passe på at det ikke kastes ned ting.  

- Vi trenger nye limstifter fordi de er limt fast i korken.  

7. trinn: 

- Vi ønsker å få beskjed fra lærerne om at det er elevrådsmøte slik at saker kan tas opp i 

klassen i forkant.  

Forslag fra 6. trinn: Heng opp en saksliste på veggen med dato for neste møtet. Dato for 

neste møte står i referatet.  

8. trinn:  

- Ønsker tur til Gautefall. Kan skolen betale buss og elevene selv betale heiskort? De som 

ikke ønsker å stå på slalom kan ake eller gå på langrenn.  

Annet:  

Elevrådet har opplevd at det fyres fyrverkeri i parken etter skoletid. 

 

Neste møte er mandag 13. februar kl 10.15-11.15 på Vessøya 

Referent: Marianne K. Dommersnes 


