
Referat fra elevrådsmøte: 
 
tirsdag 31.10.17 4.time kl 1215- 13.10 
Sted: Klasserom 8A 
 
Saker: 

1. Velkommen til elevråd ved elevrådsleder Sondre og elevrådskontakt Atle 
Utdeling av elevrådsperm 

- Informasjon om hva elevrådet har gjort tidligere og hvordan det fungerer. 
- Sakspapirer delt ut tidligere på dagen ble gjennomgått. 
- Permer deles ut. Denne hvite permen skal behandles pent og alltid være med på møtene. 
2. Info fra KUU ved Sondre og Michael 
- Michael er skolens representant. Han møtte ikke på sist møte pga skoletur 
- Det skal velges en vara 
3. Kurs for elevrådsrepresentant (en fra hver klasse) onsdag 8.11.2017, Havlimyra skole, 

program er vedlagt. 
- Gjennomgang av program. Ble utdelt med innkallingen. 
- Programmet ble gjennomgått 
- Elevrådsrepresentant deltar. Vara stiller om i tilfelle fravær. 
- Årets kurs er på Havlimyra skole 
4. Post til elevrådet 
- Skolen mottar brev med informasjon om byggesaker. 
- Det ble informert om tidligere byggesaker og saksbehandling. Viktig at elevrådet ser på saker 

og kommer med innspill. 
Eks kan sykkel og gangvei være viktig for trygg skolevei 

5. Valg av sekretær og nestleder  
- Alle elevrådsrepresentanter og vara fra 8. og 9. trinn kan søke. Søknaden skal sendes Atle 

(elevrådskontakt) og behandles av skolens ledelse. 
6. Saker fra klassene til elevrådet 
- Ønske om basketballturnering 
7. Saker fra elevrådet til skolens styre 
- Ingen 
- Det ble informert om at elevrådsleder og nestleder stiller på styremøtene til skolen. 
 
Eventuelt: 
- Den Grønne kampen: 

På Facebook er det en side med informasjon og konkurranser,  
Appen  - her må alle elever og klasser delta. Hovedpremien er en dag på Høyt og Lavt for en 
klasse. 
Alle klasser skal også levere et prosjektarbeid. 

 
- Hærverk: det har i det siste vært noe hærverk på skolen på toalettene. Dette koster penger. 

Viktig at dette ikke skjer og at det gis beskjed til en voksen om noen har kjennskap til dette. 
 
 
Referent:  Atle, elevrådskontakt 


