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2/23 Saker fra elevrådet
Saker fra forrige møte i elevrådet:

Regler for aking ble tatt opp. Trivselsregler for Auglend skole ble lest opp,
spesielt med tanke på mobiltelefon og smartklokke.På eventuelt ble det tatt opp
saker som skoletur, nuddel-fredag på 7. trinn, nye kattekrigerne-bøker til
biblioteket (Bibliotekar Anne Cecilie melder at da hun spurte om det trengtes
ting før julen ble det ikke meldt noe, og at hun derfor ikke kjøpte inn det. Vi har
for øvrig mange versjoner av Kattekrigerne inne), skohyller til alle og flagglek.

I tillegg har elevrådet gått rundt til klassene for å spørre dem hva de ønsker seg
på paviljongene. Elevrådet leverer en utfyllende liste med ønsker fra hvert trinn.
Rune Skal sortere listen, og legge 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.

Vi fikk også se kartet over drømme-skolegården som ble laget i forbindelse med
utbedring av skolegården i 2019.

Sak fra i fjor videreføres/avsluttes:



● Forhold og mangler ved bygg som ble bestemt å melde inn til
byggdrift:

● Alt er meldt inn til vaktmester/kommune.
● Disse forholdene kan nå regnes som avsluttede, og de som eventuelt

fremdeles mangler ser ut til å være meldt inn via ønskene fra elevrådet i
forrige sak.

Fra forrige møte:
● Toalett F-bygget. – Ikke fikset. Uklart hva som skal fikses. Elevrådet

tar opp med alle klassene hva som skal utbedres.
o Veggene går ikke helt opp og helt ned. Det er dette som er

problemet som de ønsker seg fikset.

● Elevrådet ble bedt om å ta en runde over det som har blitt meldt inn
og se om det har blitt bedre. Hva er status? Rektor har bedt om helt
konkrete tilbakemeldinger fra elevrådet.

o Se liste med ønsker fra elevrådet for en oppdatert liste med
ønsker.

Sak fra rektor:
Sak angående maling i ganger - som en oppfølging av elevenes innspill
om farger.
Maling påbegynt i ganger. Forskjellige farger i gang ved administrasjon, gang
ved bibliotek, gang ved gymsal, gang mellom A-B-paviljong, og gang mellom
C-D-paviljong.
Sak fra i fjor videreføres/avsluttes:
Elevenes tanker om innemiljøet.
Planlagt i fjor:
- Elevrådet velger ut 5 tiltak de har lyst til å få igjennom, så vil SU
bestemme seg til høsten for hva som prioriteres og tenker litt på
hvor mye det koster.
Elevrådet har lagt inn følgende viktige ønsker:

- 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

Bruk av Chromebook hjemme. Sak tatt opp som eventuelt forrige møte.
Fra rektor:

Retningslinjene sier:
«For elevene på 1. og 2. trinn oppbevares Chromebookene i klasserommet på skolen.
Elever på 3. og 4. trinn kan, i dialog med foreldre/FAU, gradvis ta med Chromebooken
hjem for å arbeide med skolearbeidet som skal gjøres».
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Skolens praksis:
Skolen har tilgang til et stort utvalg av digitale læringsressurser, for
eksempel "Aski Raski" for teknisk lesetrening. 
Det er via hjemlån av chromebook at vi sikrer at alle elever har mulighet
til å benytte seg av disse programmene. 

Det har tidligere vært enighet om at lærerne avgjør nøyaktig tidspunkt for
hjemlån, og dette har i hovedsak variert mellom etter høstferien 3.klasse
og etter jul i 3. klasse.

Saken tas ikke opp igjen i FAU, SU ser at retningslinjene følges. Men SU stiller
følgende spørsmål: Kan skolen se på dialogen den har med foreldre/FAU i
forkant av at chromebookene blir utdelt i tredje klasse? Er den tilfredsstillende,
eller kan den forbedres?

SU møtet 17.04.2023: Kan dette flyttes eller ledes av noen andre?
Møtet flyttes til 24.04.23
Eventuelt
Ingen andre saker

Med hilsen

Jon Garman Aarrestad
Leder SU Auglend skole

Referent: Rune Bratthammer
SFO-leder
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