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Elevrådsmøte 08.10.19  
 
Tilstede: 

 Tarja Katrina Dareios Skram-Karlsen, leder elevråd 
 Benjamin Johnsen, elevråd nestleder 
 Trine Vigsnes, kontaktlærer elevråd 
 Ingebjørg Karlsen, miljøarbeider elevstøtte i møtet 
 Turid Fløystad, rektor 

 
Sak 1: Velkommen til møtet 
 Rektor ønsket alle velkommen 
 
Sak 2: Liker og ønsker 
Hva syns du som er med i elevrådet er bra med Langemyr?  

 Vi kan lage større klasserom.  
 Ønsker en lærer som snakker engelsk.  
 De voksne må huske niste. På uteskole må noen kjøpe mat på butikken. 
 De voksne må huske å bruke hjelm når de sykler, må minne de på det hele tiden! 

 
Det er ganske mange voksne på skolen. Kan elever være flere sammen og dele en voksen?  

 Det går an for noen elever, men ikke med andre. 
 Det går an med noen av de voksne, men ikke alle. 

 
Sak 2: Ønsker 
Ønsker for uteområdet dra D-klassen:  

 Nye sparkesykler med høyt styre – (rosa) triksesparkesykler.  
 Elektrisk sparkesykkel.  
 Flere månebiler. 
 Flere runser 
 Store, vanlige sykler.  
 Markere liksomveier på gårdsplassen med streker og skilter.  
 Basketballer og basketkurv ute.  
 Sklie til å ha ute. Spiralvippe. Slengtau.  
 Lengre hinderløype.  
 Hugge ned furutre ved Trollsvingen, det ramler mye ned fra treet.  

Notat 
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Ønske fra C-klassen:  
 Ønsker seg blomsterkasser for å pynte opp på utsiden av klasserommet 

Ønske fra E-klassen: 
 Lage videre på den fine «vaskehallen» og «bensinstasjonen» som ble laget i høstferien. 

Flere elever synes det var veldig moro å leke med dette. 

Kommentar fra rektor om ting som koster penger:  
 Når det er sånn at skolen må spare penger, så må vi spare en stund før vi kan kjøpe noe 

som koster mye.  
 Kan vi lage noe moro av noe vi har fra før?  

Elevene foreslår: 
 Bruke furutreet til benker og krakker/stubber i gapahuken 
 Andre kan lage blomsterkasser for C-klassen hvis de ikke kan det selv 
 Lage «butikk» 

Sak 3: Dugnad 
Rektor informerer: Skolen blir sponset med et stort lass med sand og materialer til sandkasse. 
Trenger hjelp fra foreldre til å snekre en stor sandkasse. Rektor og FAU skal invitere til dugnad, der 
kan også elever hjelpe til. 
Begge elevrådsrepresentantene er ivrige på at deres foreldre kan hjelpe til på dugnaden. 
 
Sak 2: SU – møte i morgen 
Kontaktlærer for elevråd informerer: Leder og nestleder deler på å representere elevrådet i møter. 
Nestleder er representant for elevrådet i SU i morgen. Eleven og læreren forbereder saker som er 
elevrådet har snakket om.  
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