
Trinnmøte 27. oktober 2022 

Grimstad ungdomsskole 

Mangler 10B og 9A 

 

Saker tatt opp i trinnmøte torsdag 27. oktober 

 Feiring av Halloween? Vil klassene kle seg ut og være med på konkurransen om best utkledte 

gjeng? Alle vil gjerne det. Kan det være konkurranse blant trinnene og ikke hele skolen. Flest i 

klassen som har kledd seg ut.  

 

 Billigere kantine. (vil ikke gå, fordi det er inntekten til Irene, og når prisene stiger i butikk så 

må hun sette høyere priser for å tjene på det.) 

 

 Ha mulighet til å være inne i siste friminutt. Dette gjelder 9.trinn. Bør ikke gå utover hele 

trinnet at noen ikke kan oppføre seg. Enkeltelevene det gjelder må heller gå ut.  

 

 Gutt og jente doer. Gutt/jentedo på trinnet. Handicaptoalett i gangen inn til lærerværelse = 

unisex.  

 

 Sitte i vinduskarmen: Ikke lov til å sitte i vinduskarmen. Dette er pga gardiner. Elevene synes det 

kan være noen tilfeller der det bør være lov.  

 

 Mobil - ordensreglement. Er det lov med mobil i baklomma – ja? En dag i måneden med lov til å 

ha med mobil i ett friminutt en dag i måneden. Mange elever bruker mobilen uansett. De 

gjemmer den mellom knærne. Opp til hver enkelt elev. Ta konsekvensene 

 

 Sofagrupper i trinnarealene. Kunne man ha bruke faktarommet på biblioteket. Biblioteket burde 

vært mer åpent i friminuttene. Må være voksne der. Et ekstra klasserom på 10. Og 9.trinn: kan 

det settes sofagrupper der? Et problem hvem som skal kunne bruke det? Noen kommer til å 

okkupere rommet. God grunn for eksempel vondt i hodet. Stillerom. Åpent rom i friminuttet.  

 

 Pingpongbord inne. For liten plass. Nye racketer som kan være på biblioteket. Må sjekkes ut og 

inn - lånes og skrive navnet på de som låner.  

 

 Elevene ønsker LAN 

 



 Det må ryddes på verandaen i øvre kantine. Der ser det ikke ut. Klassene kan få ansvar for ulike 

områder på skolen som må ryddes.  

 

 8.trinn ønsker å gå i hverandres klasserom igjen.  

 

 Treminutters regelen er for kort tid. Kan vi ha fem minutter. Dette gjelder 9.trinn.  

 

 Lærerne er trege med å få ut karakterene. Her oppfordrer vi til å være kjappere, og lærerne kan gi 

beskjed dersom de ikke får rettet.  

 

 Elevene ønsker å få lov til å sykle til Sørildhallen. Det går ikke pga sikkerhet og kontroll hilsen 

elevrådsleder 

 

 Elevene ønsker å dra på butikken i matfri. Går ikke.  

 

 Lov til å bruke PC i langfri uten å spise.  

 

 Referat fra BUKmøte. Elevene skal diskuterer saksliste før BUK i elevrådet. 

 

 Lesekvart. Lærerne må ikke gå ut av klasserommet når det leses. Hva skal til for at elevene blir 

bedre til å lese? Noen mener at man må lese mer på barneskolene. Flesteparten har ikke bøker 

de liker å lese. Biblioteket må være mer tilgjengelig. Bibliotekstid burde vært lagt inn i 

timeplanen. Dersom kommunen ønsker at elevene skal bli bedre lesere bør de satse på 

skolebibliotekar. Kunne noen fra byens bibliotek opp på skolen og jobbe her i tillegg?   

 

 Ukeplanen må legges ut fredagen (seinest). Dette skjer ikke. Her må lærerne skjerpe seg. 

 

 ALF elever synes det kan gjøres gøyere ting i timene. Hva kan gjøres for at det blir gøyere. På 

8.trinn er det ganske greit, men her må eleven selv komme med innspill.  

 

 Kan det være lov med Vipps i kantina?  

 

 Bedre luft på bygget. Tatt opp i BUK. Vinduene må åpnes hele tida. Bygget er ikke dimensjonert 

for antall mennesker som er på bygget.  

 



 Overvåkingskamera ved syklene. Noen tar bakhjulet og stjeler syklene. Kommer ofte om 

morgenen.  

 

 Ønsker seg flere stoler i kantina slik at flere kan sitte sammen rundt bordet 

 

 

 Mer variert mat og drikke i kantina. Sunne alternativer 

 

 Aktivitetsdag på våren 

 

 

 Speil i jentegarderoben er for små og henger for høyt. Korte folk rekker ikke det.  

 

 Løpekvart i tillegg til lesekvart 

 

 

 Kopper i skapene i trinnområdene - glemt vannflaske – trenger kopper. Pappkopper. Lurere at 

elevene husker kopp/flaske selv 

 

 Anmerkninger er urettferdige. Må snakke med elevene først om hva som er skjedd.  

 

 

 Guttegarderoben er herpa. Finn ut hvem som var der sist.  

 

 Tregafler tilgjengelig i kantina. For eksempel mot ei krone eller to. Eller kan elevene prøve å 

huske å ta med gaffel/spiseredskap selv 

 

 

 For mange prøver i uka. To holder. Ikke ha andre lekser de ukene som det er mye prøver 

 

 Ønske om karakter i UTV 

 

Referent: Inger Sofie Benestad 

 


