
Referat frå elevrådsmøte 10.april 
 
Informasjon frå rektor: 

- Frå hausten går vi frå 3 til 3 valgfag. Elevane frå 7.-9.kl har fått sagt noko om 
kva valgfag dei ønskjer. Det valgfaget som får aller mest stemmer er Design 
og redesign. Vi vil lytte til elevane og vil fortsetje å ha dette valgfaget frå 
hausten av. Det var òg mange som var positive til faget Natur, miljø og 
friluftsliv. Etter å ha drøfta dette i plangruppa har vi i tillegg til Design og 
redesign gått for valgfaget Natur, miljø og friluftsliv. Elevane vil i haust få delta 
ein time på kvart fag for å høyre om faget før dei tar eit valg på kva fag dei vil 
velge. Vi vil ha eit tak på 20 elevar pr klasse.  

- Vi har kjøpt nye lerret til dei klassane som hadde dårlege. Vi vil henge desse 
opp og samstundes ta ned dei gamle karta som heng i klasseromma. Vi går 
nå over til å bruke Google maps når vi treng kart.  

- Det har blitt kjøpt inn klokker til garderobane. Desse vil bli hengt opp.  
- Etter BUK har skulen fått 25 000 kr som vil skal bruke til digitale hjelpemidde 

eller noko vil vil ha til uteområdet. Dette vil elevrådet vere med å ta stilling til i 
august.  

 
Saker frå klassane: 

- 5.kl: Klassen har øydelagt klokke. Vi vil kjøpe ny.  
- 6.kl: Klassen ønker å bytte kantinedag fordi dei er saman med fadderbarna 

den dagen. 9.kl seier at det har vore vanskeleg å finne ein god dag og at 
torsdag er den dagen som er best. Målfrid snakker med krl om ev 6.kl kan 
vere med faddarane sine ein annan dag i veka.  

- 7.kl: Klassen vil bytte frå Tusen millionar sitt matteverk og over til Multi. Det 
var ingen spesiell grunn til dette annan enn at dei var litt lei av Tusen 
millionar. Målfrid tar dette vidare til lærarane. Det vil bli diskutert, men det er 
eit økonomisk spørsmål, så det er ikkje sikkert at det lar seg gjere ennå.  

- Døra inn til jentedoen i mellometasjen er litt øydelagt. Målfrid ser på dette 
med vaktmesteren.  

- 8.kl: Det trengs nye biljardkøller i ung.rommet. Dei to vi hadde er knekt. Ingen 
kan sei noko om korleis dette har skjedd, men vi vil kjøpe inn nye køller.  

- Det er ønskeleg med trapp frå grusparkeringsplassen vi har fått og opp til 
skulen. Det vil føre til at det blir mindre trafikk på veien opp mot skulen.  
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