
Elevrådsmøte 12. januar 2023 

 

Til stede: Alle unntatt 8C som var på biblioteket med hele klassen 

 

Martine informerer om 50 000 kr fra Grimstad kommune som elever kan søke om:  

 Nye skoleheadset; noen som er gode og som fungerer for særlig 10.trinn 

 Nye toaletter 

 Mikrobølgeovn  

 Ny basketballkurv til basketbanen 

 Flere baller 

 

Hvem vil skrive søknad?: Martine tar ansvar for søknaden og får med seg noen på det. 

Skriver en søknad med prioritert rekkefølge: basketballkurv, headset til 10.trinn og 

mikrobølgeovner 

 

 Kommunen må fikse opp inni tunellen, det samler seg vann og is i de store hullene 

 Mikrobølgeovn på trinnarealene 

 Tavleviskelær/til å viske bort på whiteboardene med  

 Forslag til hva man kan ha i kantina: Snackpot i kantina/rett i koppen og tyggis  

 Flere vannkokere i trinnarealene fordi det blir kø 

 Klokker i klasserommene som faktisk funker 

 Tilgang til dusjene utenom gymtimene 

 Aktivitetsmodul/brakke med toaletter og for eksempel pingpong bord.  

 Bussproblematikken: Myråsen. Foresatte må ta kontakt med buss-selskapet. Elevene 

får felles beskjed om at alle får forseintkomming pga buss.  

 Temauke: Elevene kan organisere dette og få med Hermann  

 Kan skolen åpne dørene kl. 7.30? Noen elever står utenfor og venter til skolen åpner 

7.45 

 Kan elevene som kommer tidlig på skolen få lov til å bruke telefonen frem til for 

eksempel kl. 8.00?  



 Skolemerch kan for eksempel arbeidslivsfag ta tak i?  

 Dersom det er mer enn to prøver/vurderingssituasjoner i uka – da bør det være 

leksefri i resten av faga.  

 Advarsel før anmerkninger? Elevene kan nok ikke forvente at det skjer, men lærerne 

må vurdere dette. Dersom det gjelder for eksempel at elev ikke jobber i timen, 

forstyrrer o.l. så burde elevene få en advarsel først. Ellers hvis det er åpenbare 

overtredelser av ordensreglementet trenger ikke elevene advarsler 

 Et tilbud om en billig frokost i kantina 

 Åpen kantine i siste friminutt? Kunne elevene hatt ansvar for det?  

 Bruke egen PC på skolen? Går det an?  

 Hver klasse skal ha en egen ball 

 Gi beskjed til vaktmesteren dersom baller havner på taket 

 Elevene savner lesekvart (9.trinn) eller ha noe annet – løpekvart? Eleven må snakke 

med de lærerne det gjelder.  

 Ønske om å bruke smartboard og PC i alle friminuttene 

 Toastjern?  

 Hvordan går det med planleggingen av LAN? Herman er i gang med planlegging 

sammen med 10.trinn 

 Bedre solskjerming i alle klasserom. Gardinene fungerer ikke/de bør kunne holde lys 

og sterk sol unna noe de ikke gjør i dag.  

 Dårlig inneklima, dårlig luft og lukt i klasserommene: Lukk opp vinduene. Elevrådet ser 

at enkelte klasser må ut i friminuttene.  

 Elevene ønsker arbeidsplanen på fredagen!  

 

 


