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TINN KOMMUNE  
Atrå barne- og ungdomsskole 

 

  

 
                                           Atrå den 06.10.2016 

  
Møte elevråd 2016/2017 

 

Sted:  Lesesalen 

Tid: 06.10.2016, kl. 09.00-10.00 

Tilstede:  
Hele elevrådet – med vararepresentanter 

 

Saker: 

Sak 5 H-2016:  Elevrådets oppgaver 

Sak 6 H-2016:  IKT – orientering ved Frank 

Sak 7 H-2016:  Vasking av toastjern 

Sak 8 H-2016:   Ungdomsrådet 

Sak 9 H-2016:  Frukt 

Sak 10 H-2016:  Politikere på besøk 

Sak 11 H-2016:  “Skolejoggen” 

Sak 12 H-2016:  Nettvett -med politiet 

Sak 13 H-2016:  Saker fra klassene 

Sak 14 H-2016:  Eventuelt 

 

 

Sak 5 H-2016:  Elevrådets oppgaver 

Vi kan komme med forslag, og uttype oss i saker, men rektor tar det derifra. 

Store saker kan da være vanskeligere å få samtykke til, men hvis vi har litt mindre saker så er det lettere å få 

samtykke til. Det er lovbestemt at barn og unge skal høres i saker som berører dem, for eksempel når det nå skal 

bygges ny skole. 

 

Sak 6 H-2016:  IKT – orientering ved Frank 

Program (showbie) hvor vi kan kommunisere med Frank direkte, så vi ikke går gjennom lærerne for å kontakte 

Frank. 

Alle lærerne kommer til å bruke showbie mye mer, og det kommer nok til å erstatte fronter etter hvert. 

Lærerne har fått koden til rommet på showbie, og alle skal melde seg i det rommet. 

 

Sak 7 H-2016:  Vasking av toastjern 

Hva slags ordning skal vi ha for å vaske toastjernene.  

Henge opp en plakat hvor det står "de som har brukt toastjernet, skal også vaske de". 

Hvem bestemmer? 

 

Sak 8 H-2016:   Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet diskuterte samfunnsplanen. 

De diskuterte hva de skulle bruke pengene sine på, og kommunen vil satse på turisme, og skoledag trivsel. 

 

Sak 9 H-2016:  Frukt 

Nå har frukten kommet, men det blir bare frem til jul. 

Frukt har blitt kastet på vegger, og frukt ligger strødd under og bak bord, skap og hyller, og det kommer lukt.  

Det blir også kastet hele frukt i søpla. 

Hvis i skal beholde fruktordningen, så må vi ikke kaste søppelet rundt, og i stedet for å kaste hele frukt, så ladet 

ligge 
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Sak 10 H-2016:  Politikere på besøk 

Elevrådet lagde mat i kokegrop, og da lagde vi lammelår og grønnsaker. 

Vi lagde benker, og en gyngestol. 

Å få politikerne på besøk er noe elevrådet gjerne vil gjenta. 

 

 

Sak 11 H-2016:  “Skolejoggen” 

Spørsmål til skolen om vi ville være med. 

Det går ut på at hver elev får en viss sum med penger for hver km de løper. 

Vi samler inn alle pengene vi får, for så at vi sender det inn til SOS barnebyer. 

Og det går mest sannsynlig til skoler. 

 

 

Sak 12 H-2016:  Nettvett -med politiet 

De vil komme for å holde et "foredrag" om nettvett, til klassene. 

Da får vi vite litt om: 

-konsekvenser 

-politiets syn på nettvett 

-strafferammer 

Elevrådet er positiv til at politiet kommer, bra at andre enn lærere tar opp dette. 

 

Sak 13 H-2016:  Saker fra klassene 
Informasjon tidligere, iblant får vi vite om spesielle dager rett før. 

Informasjon om det er innegym eller utegym Litt mer utdypet informasjon om f.eks  

Kan vi bruke kaffetrakterne som står i hallen? Det er ønske om å selge “Take away-kaffe” i kantina. 

Det er ønske om nye fotballer og stikkballer i hallen. 

Ha en postkasse hengt opp, hvor de som ikke vil/tør å si ting høyt i klassen, kan skrive ned ønsker. 

Elevene ønsker seg nytt billiardutstyr(kuler og køer), kunne vi kjøpt et bord til? 

Og vi ønsker oss også en liste på hvem som spiller billiard, så ikke det bare er noen få som spiller hele tiden. 

Elevrådet skal se på måter å lage bedre system. 

 

Sak 14 H-2016:  Eventuelt 

Kantina/hallen 

Vi har fått tilbakemelding fra Jenny om at det er grisete, og at det ikke er godt nok renhold i kantina etter at vi 

har vært der, eller brukt den. Viktig at 10. klasse passer på å rydde/vaske godt etter kantineoppdrag. 

 

 

Nytt møte: Innkalling sendes på transponder 

 

Referent 

Malin R. Skårberg 


