
 REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTE 01.09.22 

Til stede:  
Fride Vorhaug, Joel Sisay Lamark, Jan Handzlik, Julie Midstøl, Thea Oksholen, Jonas Wedø, 

Noomi Elie Astrup, Isak Larsen, Sunniva Tufteland Trollsås og Noah Pedersen Helstrøm, Kai 

Aaberg og Line Toft Lorentzen. 

Saker: 

1. Vikarierende elevrådsansvarlig presenterer hva det vil si å være en del av elevrådet og 

hvilken rolle de har på skolen. Hun forteller litt om hva elevrådet fikk til i fjor, og hvordan de 

har en mulighet til å medvirke og påvirke skolen. 

 

2. Valg av elevrådsleder og nestleder 

Elevrådsleder: 10A Kai Aaberg 

Nesteleder elevråd: 10D Hannah Svendsen  

 

3. Valg av BUK representanter 

Noah Pedersen Helstrøm 9.trinn 

Isak Larsen 8.trinn 

Julie Midstøl 6. trinn 

Joel Sisay Lamark 5. trinn 

 

4. Skolemiljøet 

Hvordan har oppstart vært? 

På 10. trinn har det vært en rolig og god start. Fint på 9. trinn også. Sammenslåingen har 

fungert bra på 8.trinn. 5. trinn synes det er gøy med bytte av skolegård.  

Hele elevrådet bekrefter at det har vært en god start. På 6. trinn har de hatt lykkehjul. Det 

har vært supergøy. De har også hatt mye fokus på dans og trening. På 5. trinn har de hatt 

en del timeout ute med pauser.  

Mobiler: Kun en telefon som leveres i telefonhotellet på det ene trinnet. 

Ungdomsskoleelevene uttrykker at de bruker mobilene. Når det er lov å ha de i lomma, så 

er det mye lettere å bruke de. Når reglene ble endret er det vanskelig å ikke bruke 

telefonene. 

5. Verdensdagen for psykisk helse, skolejogg 

10.10.22 kl.10.15 

Elevrådet ønsker å leie inn en artist (Ginobless), og vil søke FAU om midler.  

Dert vil bli holdt taler av elevrådsleder, noen fra ledelsen og helsesykepleierne. 

Det vil bli stand.  

Jonas, Joel og Fride fra elevrådet løper foran.  

Resten av elevrådet er heiagjeng i målområdet. 

Elevrådet setter opp startbanneret. 

 

6. BLIME dansen 

11.11.22 kl.12.00 

Skal vi kle oss i noe spesielt? 

Elevrådet diskuterer dette med sitt trinn og tar med tilbakemelding i neste elevråd. 



 

7. Fordeling av baner i nedre skolegård 

Ungdomsskolen har halve basketbanen fast. 

Barneskolen har halve banen fast. Elevrådet ønsker at dette skal være fritt for 5.-7. trinn. 

Hockeybanen: 5. og 6. pleier å spille sammen.  

Grusbanen: Brukes ikke så mye.  

Klatretårnet kan være fritt. 

Huska/runsa fordeles på barneskolen;  

- Mandag og onsdag: 5. trinn  

- Tirsdag og fredag; 6. trinn 

- Torsdag 7. trinn 

 

> Dette er forslaget til elevrådet. Dersom lærere på 5.-10, trinn er uenige, tas dette opp 

med elevrådsrepresentantene og bringes inn til neste elevråd. 

 

8. Ryddelister 

Se vedlegg om ryddeuker 

 

9. Eventuelt fra 6. trinn 

- Ønsker kunstgress på grusbanen 

- Ønsker kantinedag på barneskolen. Dette ble bestemt i fjor at skal gjennomføres. 

Dette diskuteres i neste møte. Forslag til hva man kan kjøpe: skoleboller, sjokomelk, 

iste, pizza, gele, tacolefser, sjokoladekake 

- Noen kjører bil og moped inn på grusbanen på kveldstid. Kan vi få mer grus på 

grusbanen, og kjetting som gjør vanskeligere for biler og mopeder å kjøre inn? 

- Ønsker nye nett til basketballkurvene på nedre skolegård 

- Viktig at lærerne minner om sykkelbaneregler. Spør Cato B. 

 

 

Neste elevrådmøte: 21.sept. kl.11.15 
 
Julie Fosse 
Referent 


