
 REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTE 21.09.22 

Til stede: Liam Sagedal Paulsen, 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, Hannah Svendsen, Ingeborg Aamodt (helsesykepleier) og Julie 

Fosse (vikarierende elevrådsleder). 

Saker: 

1. Valg av vararepresentanter til BUK 

 

Hovedrepresentanter Vararepresentanter 

Noah Pedersen Helstrøm 9.trinn 
Isak Larsen 8.trinn 
Julie Midstøl 6. trinn 
Joel Sisay Lamark 5. trinn 

Thea Oksholen 7. trinn 
Jonas Wedø 7. trinn 
Hannah Svendsen 10. trinn 
Noomi Elie Astrup 8.trinn 

 

 

2. Skolemiljøet 

Elevrådet opplever at det er et godt skolemiljø, og at de voksne griper inn. 

 

3. Verdensdagen for psykisk helse, skolejogg 10.10.22 kl.10.15 

Elevrådet ved vikarierende elevrådslærer har fått innvilget støtte fra FAU og artist er 

booket. Vikarierende elevrådslærer vil ønske velkommen, og hun har samtalt med 

helsesykepleiere og fysioterapeut, og de vil bidra med tale og nærvær.  

Det vil bli holdt tale av elevrådsledere. Den skrives og øves på i løpet av uke 39. 

Jonas, Joel og Fride fra elevrådet løper foran. Resten av elevrådet er heiagjeng i 

målområdet. Elevrådet setter opp startbanneret. Elevrådslærer Marianne er tilbake som 

ansvarlig denne dagen. Julie (vikarierende leder) bidrar. 

Faddere og fadderbarna løper sammen. 

Vi spør et par lærere om å løpe foran. 

Elevrådet fra ungdomsskolen møter kl.09.45 mandag 10.10.22, og hjelper til å sette opp 

start/målstenger i målområdet. 

 

4. BLIME dansen 

11.11.22 kl.12.00 

Alle oppfordres til å kle seg i svart eller mørkeblått. 

 

5. Fordeling av baner i nedre skolegård 

Ungdomsskolen oppfordres til å bruke grusbanen dersom de vil spille fotball,  

slik at det blir plass til å spille basket på basketballbanen. Elevrådet ønsker at vaktene i 

nedre skolegård følger med litt ekstra rundt bowlen, her skjer det ofte konflikter. 

 

6. Svar fra administrasjonsmøtet på eventuelt saker fra 6. trinn 

- Ønsker kunstgress på grusbanen 

> Dette er dessverre ikke aktuelt grunnet økonomi. Det koster noen millioner og 

krever mye vedlikehold.  



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

Dette diskuteres i neste møte.  

> Rektor har meldt dette inn som sak på FAU. Det er møte denne uken. 

- 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? 

> Vaktmesteren følger opp dette.   

- Ønsker nye nett til basketballkurvene på nedre skolegård 

> Dette er allerede fikset. 

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

> Dette er sendt ut til lærerne fra faglederne på 5.-10.trinn. 

 

7. Eventuelt fra elevrådet 

-     Hva slags drikke er det egentlig lov å ha med på skolen?  

       Er det ok å ha med iste og sjokolademelk på skolen? 

- Kan huska på nedre skolegård fikses? 

- Det er en feil ved klatrestativet. Kan dette fikses? 

- Burde vi hatt en vakt i kantina som følger med på bordtennis og air hockeybanene? 

- Kan 6. og 7. trinn være med fadderbarna i Øvre skolegård når de vil.  

- Er det mulig å få turnstenger i ulike høyder i nedre skolegård. Det kan stå på plenen 

ved hockeybanen. 

- Elevrådet ønsker at lærerne skal gå gjennom sykkelbanereglene som de har fått 

tilsendt. Det er bygget et nytt hopp i sykkelbanen, fint om en voksen kan følge med 

der hvor det er, slik at man kan bruke det. 

 

Neste elevrådmøte innkaller elevrådsansvarlig til etter høstferien. 
 
Julie Fosse 
Referent, vikarierende elevrådsleder. 


