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Alt godkjent
Nye saker fra elevrådet.
Elevrådet stilte ikke med representanter på møtet, derav ingen nye saker fra
elevrådet.

Ønsker for paviljongene
Elevrådet skulle etter forrige møte leverer en utfyllende liste med ønsker fra
hvert trinn. Rune sorterte listen, og la den frem for rektor, slik at hun kan ta
stilling til hva skolen kan fikse, hva vi må ønske oss fra kommunen, og hva som
kanskje ikke er mulig.
Hva er nå status i denne saken?

Referat:
Rune presenterte fremgangen så langt, og slo på en måte sammen denne
saken med de neste to på listen.

Ønskene fra paviljongene er sortert i en liste. Rune har, i samarbeid med rektor,
gått gjennom listen for å se hvem som har ansvar for de forskjellige ønskene.
En del av ønskene er det skolen selv som kan gjøre noe med. I de tilfellene må
vi sjekke pris, se på årets budsjett, og prioritere hva vi har lyst til å oppgradere
hvis vi ikke har råd til alt.

En del andre ting er slikt som enten vaktmester kan fikse, eller som må meldes
inn til Stavanger byggdrift. Så er det opp til dem om de vil prioritere endringene
barna ønsker.



Noen av tingene var også litt uklare, og Rune må etterspørre nærmere akkurat
hva ønsket går ut på.

Til slutt var det også enkelte ønsker som har blitt nevnt før, og det har blitt meldt
inn, men vi har fått avslag på at det vil skje endringer.

Prosessen videre er at Rune samler informasjon, sender forespørsler i de
sakene som trenger det, og vil gi tilbake informasjon til elevrådet når vi har en
god oversikt over veien videre.

Utbedringer og vedlikehold bygg – ønsker fra elevene
Rektor fikk forrige møte liste med konkrete ønsker for oppdatering av bygg. Hva
blir veien videre for dette?

Referat:
Se forrige sak.

Elevenes tanker om innemiljøet
Elevrådet har valgt ut 5 tiltak de har lyst til å få igjennom:

● Ordentlige skohyller til 3. trinn, oppgradering av garderobe på 3. trinn.
● Sperre slik at baller ikke går på taket
● Lesekrok i allrom med sakkosekker og bøker
● Mer farge på vegger (også utendørs)
● Grønne planter rundt i paviljonger

Hva er status og videre planer her?

Referat:
Rune gikk gjennom det som kan skje i de fem prioriterte sakene fra elevrådet.

1. Ordentlige skohyller til 3. trinn og oppgradering av garderober på 3.
trinn. Dette er noe skolen kan gjøre noe med, og vi vil prioritere saken ut
fra budsjettet vårt. Vi må undersøke hvor mye forskjellige løsninger vil
koste, og hva vi vil gå for.

2. Sperre slik at baller ikke går på taket. Dette er blitt sendt inn til
Stavanger byggdrift tidligere, og vi har fått beskjed at det ikke vil bli satt
opp sperrer på takene. Skolen kan ikke gjøre ting utenpå bygget på eget
initiativ, og derfor må nok problemet med at baller havner på taket
angripes fra en annen retning. Hvordan havner ballene på taket? Hvilke
aktiviteter fører til det? Hvordan kan vi endre på disse aktivitetene slik at
ballen havner sjeldnere på taket?

3. Lesekrok i allrom med sakkosekker og bøker. Denne saken vil ikke bli
like høyt prioritert av skolen. Dette har en del med at skolen har et veldig
fint og koselig bibliotek, som er et godt alternativ til lesekrok i
allrommene. Kanskje det kan være et prosjekt i Kunst og Håndtverk å
gjøre det mer koselig i allrommene?
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4. Mer farge på vegger (også utendørs). Innendørs er det nå gjort mye
med farger i gangene. Det er det det var rom for på fjorårets budsjett.
Når det gjelder farger innover i paviljongene, så må vi se hvordan årets
budsjett blir, og hvor mye vi kan sette av til oppgradering dette året.
Utendørs får vi dessverre ikke lov å styre fargevalg, da det er byggdrift
som har vedlikeholdet av bygget. Vi kan prøve å spille inn om det er
mulig med annen farge, men det er ikke vi som bestemmer.

5. Grønne planter rundt i paviljonger. Vi har noen planter på huset, og kan
se på om vi kan omfordele noe. Det viktigste når det kommer til
gangene, er at plantene fort kan bli tullet med, og det må vi unngå. Et
forslag kan være å gjøre det til et prosjekt i naturfag der man dyrker
avleggere i klasserommet, og får mer grønne planter på den måten. Men
hvis det skal skje, så må det innom lærerne først. Ellers ser vi på
budsjettet når det kommer til planter også.

Med hilsen

Jon Garman Aarrestad
Leder SU Auglend skole

Referent:

Rune Bratthammer
SFO-leder, Auglend skole
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