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Referat godkjent
7-2021/22 Saker fra elevrådet

Språkbruk:
Elevene har tatt opp at det blir brukt ord som gay/homo, rasist, mobber
osv blant elevene. Dette er ord som elevene slenger ut som løye til
hverandre. Flere klasser hadde tatt opp dette og det var et felles ønske
om at disse ordene blir brukt seriøst, i en alvorlig sammenheng og ikke
på tull.
Elevrådet ble enige om å henge opp stopp plakater og friske opp
viktigheten av å si stopp når vi ikke liker noe.
Elevene melder tilbake om at dette er blitt bedre.

Ryddeaksjon
Det var stort flertall i elevrådet for å sette i gang en ryddekonkurranse på
skolen. Det er blitt satt ned en komite fra elevrådet som skal jobbe
videre med saken, og de har bestemt at ryddeaksjonen starter torsdag
17.3. Elevene ønsker en klassevis konkurranse(klasserom,garderobe og
gang), og har også  laget  kriterier. Elevrådsrepresentanter informerer i
klassene
De eldste elevene kontroller de yngste elevene og omvendt.Skolen står
for premiering.



8-2021/22 Elevenes tanker om innemiljøet. Er dette tatt opp i klassens time og på
elevrådet? Hva tenker elevene?
Det har kommet mange innspill fra elevrådet for å gjøre det triveligere
både - inne og ute. og vi tok utgangspunkt i innspillene fra
elevrådsreferatet 15.02.22 Noen av ønskene må gå direkte til Eiendom,
mens andre innspill kan skolen og elevråd samt komite i FAU jobbe
videre med.
En prioritering av de ulike kulepunktene må foretas

Skole- Eiendom - driftsoperatør
● Reparering av solskjerming
● Bedre toaletter i paviliongene og gymgarderobene
● Toalettforhold F- bygg. Fjerne glipen oppe og nede
● Vegg så ingen kan se inn i dusjen verken fra trapp opp til

svømmebasseng eller fra døren til til indre gang
● Toalettene i gymgarderobene var ekle
● Trapp opp til svømmehall lukter sterkt/ekkelt.
● Mer lys og lamper
● Male skolebygningen i ulike farger
● Fjerne rust og mose på veggene ute
● Tette hull i vegger
● Fjerne ødelagte korktavler
● Generell oppussing av E-paviljongen sine klasserom

Skole-elevråd:
● Mer farge på vegger og ting
● Mer planter inne
● Kosekrok/lesekrok med puter og sofa inne på paviljongene
● Bøker som kan leses i kosekrok
● Fotballmål i gymsal
● Sofa i allrommet. Saccosekker på allrommet
● Sofa i klasserom
● Skohyller på 3.trinn
● Nye elevstoler
● Bilder i klasserommet
● Åpne dører til gymsalen
● Nye gardiner
● Nytt målnett på fotballbanen

Skole -FAU- elevråd
● Male figurer på veggene
● Vegger i forskjellige farger
● Farge på klasserommet, dekorere klasserommet
● Male opp skolegården med ulike spill/aktiviteter
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Litt diskusjon om hva vi skulle prioritere, og også delte meninger om
kosekroker/sofagruppper i klasserom.
Skolen hadde en gjennomgang/befaring sammen med Eiendom på
byggene rundt årsskiftet. Rektor melder denne saken videre til
avdelingsleder på 1.- 2.trinn som var med på befaringen. Saken
videreføres til neste møte.

9-2021/22 Sak fra FAU:
Vil skolen gå til innkjøp av skolebøker til høsten?
Lærebøker vil bli kjøpt inn, men det må gjøres en  prioritering Det tildelte
driftsbudsjettet til skolen dekker ikke lærebøker i alle fag til alle elever.

10-2021/22 Eventuelt
Vurdere dagens leksepraksis
Stavanger kommunestyre har bedt om at alle skolene skal vurdere
dagens leksepraksis. SU ble orientert om at de vil bli gjennomført en
undersøkelse som går ut til  foreldre ,ansatte og elevene ved skolen
ganske så snart.

En del av denne vurderingen skal være om skolen skal ha reduserte
lekser ,eller være leksefri.

Aktiviteter.
Før nedstenging 12.mars 2020 hadde skolen / FAU mange kjekke
aktiviteter på årshjulet. Det er viktig å få disse aktivitetene opp å gå
igjen. Det ble  nevnt som eksempel:

● Vårmarsj(under planlegging)
● Aktivitetsdag
● Revy, samarbeid mellom 7.trinn og av HØ( 8-10G)-under

planlegging
● Vennegrupper

Med hilsen

Jon Garman Aarrestad
Leder SU Auglend skole
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