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2021/22 Saker fra elevrådet 

 

-Purre litt på toalettene 

  

10-
2021/22 

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

- Toaletter i garderobe er ekle.  

- I F-bygg mangler topp og bunn på toalett.  

- Man kan se inn i dusjen når døren er åpen (også i garderoben) 

-  Lukt i trapp til svømmehall.  

Hva er status for disse manglene?  

 

-sak 10. 

• Det blir ordnet nye låser på toalettene i garderoben, slik at de ikke bruker 

begge dørene, bare ytre dør, det betyr at ingen andre kommer inn i 

Vask/toalettrom. 

• Det er bestilt plexiglass til oppgangen til svømmehallen slik at det ikke blir 

mulig å se gjennom. 

• Det er blanding av vaskemidler og klor som gjør at det lukter rart i 

trappeoppgangen. Det er ikke lenge side trappen ble rehabilitert. 

• I forhold til at det mangler topp og bunn på toalett i F-bygget 

skal avdelingsleder (Mette M. Eide) melde vaktmester om det slik at det blir 

montert nytt. 

 

 

8-2021/22 Elevenes tanker om innemiljøet. Videreføres fra forrige møte.  

- Hva er statusen for dette arbeidet? 



 

2/2 

-Elevråd: Ryddekonkurranse. 

f/bygg -nye bilder, planter og rammer, knagger 

Rektor: Ikke de store midlene. Vedlikehold og små innkjøp. 

 

-FAU: En av komiteene fått listen fra elevrådet. Tenker på hva som kan 

gjøres i tråd med elevenes ønsker.  

 

 Mening om lekser:  

Hva av tilbakemelding trenger skolen fra FAU som den ikke har fått i 

spørreundersøkelsen?  

 

-Tilbakemelding fra alle som har deltatt i undersøkelsen.  

 

Eks. leksefritt 1. trinn, 2.- 4. leselekse, mellomtrinn som nå, Hø: Leselekser og 

taletrening. 

 

Skolen ønske tilbakemelding og et forslag på hva som skal prøves ut på de 

ulike trinn ut ifra rapporten på svarene fra ansatte, elevene og foreldrene. Det 

trenger ikke være likt på alle trinn. 

 

Når alle innspill har kommet lager rektor sammen med SU en forsøksplan og 

avtaler evalueringstidspunkt. 

 

  

2021/22 Eventuelt 
-  

Saker til eventuelt meldes til SU leder eller tas på møtet. 

 
 
Med hilsen 
 
Jon Garman Aarrestad 
Leder SU Auglend skole 
 
 


