Referat elevrådet 23. januar 2020
Tilstede: 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D
Fravær: 8E

Sak 1: Har elevene noen saker de har snakket med klassene om?









Basketballer – elevene ønsker seg en til hver klasse
Toastjern – i klasserommene: er dette mulig?
En ekstra kortkø i kantina – med bruk av kort. Urettferdig at de som har penger
kommer først i køen. En kø til som bruker kort.
Ønske om å ha: Iskaffe, eple/frukt i kantina
Kan eleven få lov til å spille «enspretten» på snuplassen til bussen? Ellers havner
ballen fort på taket av skolen. Hvor kan de få være?
Kan man ta med egen stol hjemmefra? Eller for eksempel «stille» sakkosekker?
Hva er regelen om headset? Mange av de skolen har er dårlige. 9. og 10. får lov til å
bruke egne. Problemet er om man kan koble seg opp til tlf.
Fikse lyset i tunellen.

8.trinn:





ikke gå inn i andres klasserom: mange ønsker det.
Se film på smartboarden i spisefri. – ta opp på trinnmøte 8.trinn.
Flere spill som bør være lov på nettet
10.trinn ønsker vannkoker på trinnarealet…? Og man ønsker å få lov til å bruke PC i
spisefri.

Sak 2: Referat fra BUK ved Christian Tellefsen
Lite å fortelle om, fordi det var et møte om å forberede neste møte. Roboter i klasserommet
kommer. Forslag om hva barn bør lære seg i barnehagen. En leder som har oversikt over
barnehager på Sørlandet fortalte litt om hva barn i barnehage bør lære. Sommergata/gågate;
Hva mener elevene om dette? Elevene/ungdommen vil ha gågate.

Sak 3: Sjakkturnering
Begeistring for dette. Alle klassene får et påmeldingsskjema. Sondre er på saken.

Sak 4: Uteområde bak skolen
Forslag fra elevene:


















Hinderløype: Tau, løpe, dekk, hoppe over hindre,
Små levegger med ping-pong bord, helst ping-pong bord inne. Turneringer.
Akebakke
Street fight
Smash ball
Paint ball
Hinder løype
Sykkelbane
Zippliner
Treningsapparater som bak sykehjemmet i Grimstad
Rompereserbane
Crossbane
Klatretårn
Trampoline
Smashball
Volleyball

Turneringer generelt


Elevene ønsker turneringer i basket, fotball, bordtennis – ja det meste

Sak 5: Trivselsledere:



Erfaring; dårlig erfaring fra barneskolene og Fjære. Vanskelig å få det til å fungere.
Gymsalen? 8.trinn: torsdag 10. trinn: onsdag, 9.trinn: mandag- 8.trinn ønsker flere
dager i gymsalen.

Sak 6: Ungdomsstyret:
Christian og Endre er med. Der tar man opp det som engasjerer ungdom i kommunen.

Sak 7:
LAN – mest sannsynlig i slutten av februar (Herman + foreldre)

Sak 8:
Dersom skolen ønsker å arrangerer for eksempel skidager, sykkeltur, skøyteturer o.l., kan
utstyr lånes av «Bua» ved biblioteket/taxier. Tirsdag og torsdag. Skolen kan ringe og leie.

Tre saker dere tar med til neste møte:

1. Sjakkturnering og påmelding
2. Trivselsledere
3. Uteområdet bak skolen

