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js ARKIVNR JOURNALNR DATO 

25.03.2019 

Sak nr.: Møtet ble flyttet fra 20.02.19 Ansvar 

 

1/2019 

Referat fra 05.12.2018 ble gjennomgått og godkjent. Legges ut på 

hjemmesiden. 

 

Leder  

 

2/2019 

Temauken – Evaluering 

Mange har sagt at det var gøy å lære på en annen måte, og at dette 

skjedde på tvers av trinn (og fag).  

Uken var godt planlagt. Både lærere og elever fikk være med på å velge 

hva de skulle arbeide med. 

Noen grupper kunne kanskje latt noen oppgaver løses uten for stor 

aldersblanding. 

 

Rektor 

 

 

3/2019 

Saker fra elevråd 

- Eiganes Talenter settes nå i gang. Dette er et populært 

arrangement. Sammen med den franske skolen. Finale 5.april. 

- Fint at Fredagslunsjen har kommet i gang (på nytt kjøkken). 

- ER har nå kjøpt inn leker. Har fått penger av FAU. 

 

Elevråd 

 

4/2019 

Saker fra FAU 

- Ingen saker 

Foreld 

repr. 

 

5/2019 

Rektor informerer v/ avd.leder: 

- Det blir nå kantinetilbud for de ansatte på mandager og onsdager. 

- Vi har mange studenter rundt omkring på skolen.  

- Det blir fire store klasser med 1.klassinger til høsten. 

- Det har også kommet en del nye elever på de andre trinnene 

også. Vi er nå 467 elever på Eiganes skole. 

 

Rektor 

 

6/2019 

Saker fra helsesykepleier: 

- Har hatt To-adressegrupper (barn med skilte foreldre). 

- Marthe og Ida har som mål å være mer ute i friminuttene. 

- Kommer til å bidra på GME om psykisk helse. 

Helse-  

sykepleier 

7/2019 Eventuelt: Litt om overgang til ungdomsskolen Leder 

 

Merk: Neste møte: 22.05.19     Jone Selvikvåg (ref) 


