
 

REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTE 13. februar 2023  
 

Til stede:  
Fride Vorhaug og Joel 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?  
Elevrådet opplever at skolemiljøet er positivt for tiden. Det er mange som leker sammen. Mye 
fin aktivitet i friminuttene.  
Utfordringen med at ting kastes fra 2. og 3. etasje forekommer fremdeles innimellom. 
  

BUK:  
Vi har vært så heldig at vi har fått innvilget vår søknad om midler fra BUK. Fevik skole har fått 
8700 kroner tildelt.  
Ønsker som er kommet inn:  
1. Utendørs bordtennisbord til nedre skolegård  
2. Varmeskap til garderoben  
3. Airtrack til gymsalen (turn)  
4. Sittebenker til å ha ute – både med og uten tak.  
5. Turnstenger i nedre skolegård  
6. Basketballkurv til øvre skolegård  
7. Tur til Vegårshei  
8. Utstyr til kantina  
9. Bordtennisbord ute i øvre skolegård  
10. Flere bøtter og lange spader til sandkassa i øvre skolegård  
Mange av disse ønskene er veldig dyre og lar seg ikke gjennomføre med midlene vi har fått. 
Derfor foreslår elevrådet at vi fordeler pengene på følgende måte:  



Vi fordeler pengene likt mellom avdelingene slik at hver avdeling får 2900 kroner hver.  
1.-4. trinn kan da for eksempel bruke pengene på basketballkurv og bøtter/spader. Kommunen 
har avtale med lekolar. Et kjapt søk viser at man kan ha råd til begge deler.  
5.-7. trinn kan bruke penger på for eksempel nye baller til friminuttene eller annet utstyr til 
nedre skolegård. Det er også kommet ønske om hårfønere til jentegarderoben.  
8.-10. trinn kan kjøpe inn utstyr til kantina. Ønsker som har kommet er mikrobølgeovn, 
pingpongutstyr, vannkoker osv.  
Elevrådsleder tar en prat med vaktmester og ledelsen ang regler og rutiner vedrørende innkjøp 
og rapporterer tilbake på neste elevrådsmøte hvordan det blir. Ingen bestiller noe før nærmere 
beskjed er gitt.  

 
Fellesarrangement:  
Det blir Feviks talenter i uke 16. På ungdomstrinnet blir det gjennomført audition slik som i fjor. 
Det kan være lurt at klassene begynner å tenke på å finne sine kandidater.  
 

Ønsker fra trinn:  
2. trinn- Kan vi ha sjakkturnering for hele skolen? Vi tenkte at 1. – 4. kunne spilt mot hverandre 
og de tre beste gikk videre og møtte de tre beste fra mellomtrinnet og ungdomsskolen. Hadde 
ikke det vært moro? Elevrådet syns dette høres gøy ut. Da må vi finne noen som er gode på 
sjakk som kan arrangere dette.  
Ungdomstrinnet- Har lyst til å ha innebandyturnering i hallen.  
Fotballturnering mot andre skoler.  
5. trinn- Leksefri skole.  
6. trinn- Leksefri skole, benk med tak, bordtennisbord, skuff under pultene, hårfønere i 
jentegarderoben.  
7. trinn- Nye fotballer, kunstgress på grusbanen, bilder til neste kantinedag slik at man vet hva 
man bestiller.  
Det er observert hundebæsj i skolegården. Går det an å sette opp skilt?  
8. trinn- billigere mat i kantina.  
9. trinn- Flere kosetimer/klassens timer.  
 
Neste møte er 22.03.23 klokken 09.45  
Referent: Marianne K. Dommersnes 


