
 

 

Referat 

Elevrådsmøte nr. 1, 2018/19 

4. september, kl. 10.40 

Møtested: Biblioteket 

Til stede: Constanse, Mathias B.D., Mathilde, Knut., Maria, Håvard, Lena, Adrian, Kaspara, 

Katrine 

 

1-18: Velkommen! Elevrådskontakt Kari ønsket alle de nye og tidligere 

elevrådsrepresentantene velkommen og de fortalte hvorfor de hadde stilt til valg. 

 

2-18: Kari informerte om de ulike vervene, hvor ofte det blir holdt møter og hva som 

skulle gjøres før, under og etter møter. 

 

3-18: Valg:  

Elevrådsleder: Maria, Vara: Håvard 

Sekretær: Mathias 

 

4-18: Skolebygg: Håvard, Katrine og Lena informerte om møtet de hadde vært på 

ang. nytt skolebygg og hvordan bygget i hovedtrekk vil se ut. 

 

5-18: Skolemelk. FAU(foreldreutvalget) ønsker at elevene på ungdomsskolen skal ha 

mulighet til å bestille skolemelk. Elevrådsrepresentantene ble bedt om å få en 

oversikt i sine klasser over hvem som var interessert i en slik ordning. Navnene fra de 

ulike klassene gis til Kari. 

 

6-18: Mobilfri skole: FAU ønsker en mobilfri skole. De mener det vil gi mindre 

mobbing og bedre sosialt miljø på skolen.  

Vi hadde denne saken oppe i våres også. Elevene mente da at det var bedre å lage 

en kampanje om hva «god mobilbruk» var enn å forby elever å ha tilgang til mobilene 

sine i løpet av skoledagen.  

Elevrådsmedlemmene mente at det var et dårlig forslag å ha en mobilfri skole. De 

syntes at de i friminuttene selv burde få bestemme om de ville bruke telefonene sine 

eller ikke. Elevrådsmedlemmene tar forslaget med tilbake til klassene sine og hører 

hva de synes om forslaget.  

Kari viste et innslag fra en skole som hadde prøvd ut forslaget. Elevene der trivdes 

med løsningen og mente de hadde blitt mer sosiale av å ikke ha tilgang til 

mobiltelefonene i løpet av skoledagen. En skole det ble vist innslag fra(Øyer) hadde 

innført mobilforbud uten at elevene hadde fått uttale seg om saken. 

 

Refr. Kari 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


