
 REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTE 21.11.22 

 

Til stede:.  

Fride Vorhaug og Mille Johanne Fianbakken Nævisdal (vara) 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 stort sett er fint for tiden.  Det har vært noen tilfeller av at 

mat og gjenstander (vann, såpedispensere, store pappfly, Litagokartonger) kastes ned fra 

toppen av inngangstrappa til ungdomstrinnet. Flere ganger har det holdt på å gå galt.  

BUK: 

Representantene forteller fra møtet.  

Vi gikk gjennom rapport fra BUK om elevmedvirkning og demokrati.  

Budsjett:  

Elevrådet kom med innspill til kommunens budsjettforslag. Innspillene er oversendt 

enhetsleder Roald. Elevrådsleder og nestleder videreformidler innspillene på S.U møtet 

22.11.22. 

Fellesarrangement:  

Elevrådsleder har kontakt med kantina ang kantinedag for barnetrinnet.  Dersom 8. trinn og 

10. trinn skal ha prøvemuntlig i uke 50 så prøver vi å få det til da. Dersom vi ikke får det til 

før jul så tar vi det etter jul. Vi deler barnetrinnet inn i to dager og det settes opp en meny 

som sendes hjem på et bestillingsark. Mer informasjon kommer når det er klart.  

Omvendt julekalender:  

Vi er påmeldt «Hei verden». Link er sendt ut til alle. 

https://innsamling.heiverden.no/team/fevik-skole-2022  

Elevrådet sender infoskriv til lærerne på mail som sendes hjem.  

 

 

https://innsamling.heiverden.no/team/fevik-skole-2022


Vakt over fotgjengerfelt om morgenen: 

Det har kommet forslag om at elevrådet skal være vakt ved fotgjengerfeltene i Sømsveien og 

på Feviktoppen om morgenen. Elevrådet er noe delt i om de ønsker dette. Elevrådsansvarlig 

ber representantene tenke på det til neste møte i desember så fatter vi et vedtak da.  

Saker fra trinn: 

Ringeklokka i nedre skolegård fungerer ikke. Elevene hører ikke at det ringer. Det er ingen 

lyd i den.  

3. trinn:  

-Flere klatrestativer i parken 

-Gjør om fotballbanen til ballbinge 

-Klatrestativ 

-Zipline ved lavvoen 

-Trampoline i bakke 

6. trinn:  

- Status for turnstenger? 

-Bruktmarked på åpen skole bør begrenses til kun 6. og 9. trinn slik at ikke alle har det 

samme.  

-Varmeskap i garderoben nedre skolegård.  

-Flere søppelbøtter til klasserommene. Plast og matavfall.  

-Bedre aircondition i gymsalen. Lengre skoledager uten lekser.  

7. trinn:  

-Fotballnetta på grusbanen er ødelagt. Kan disse fikses? Noen henger stadig i de og det bør 

tas opp i klassene.  

- Leksefri og lengre skoledag.  

- Flere tak til å stå under ved dårlig vær. Noen spiller ball der. Da vil ikke andre folk stå under 

der fordi de er redd for å få en ball i hodet.  

 

Neste møte er onsdag 07.12.22 kl 09.45 

Referent: Marianne K. Dommersnes 


