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4. klasse 
 

1. De savner den store rampen, den gamle råtne rampen som det kom hull i. De små er 
ikke like gøy å leke på. Men plassen der den gamle rampen sto før,ute på asfalten er 
prioritert til en større håndballbane. 

2. De ønsker trampoliner nedgravd i bakken. Men vi må søke om penger til det siden 
det kan bli veldig dyrt. 

3. Lekeplassen med grus,det er grus til underlag på lekeplassen. Folk må ikke spenne 
steinene/grusen utenfor området. 

4. 4. klasse ønsker seg en karusell i skolegården. De må finne ut hvor den skal stå. Og 
hvor mye den vil koste. 

 
5. klasse 
 

1. De ønsker tyggis på skolen. Men vi er litt usikker på om det blir noe, siden vi ønsker 
ikke masse tyggi på bakken og under pulter. Lærerne må diskutere litt. Det forslaget 
ble nedstemt i elevrådet. 

2. 5. klasse ønsker også trampoliner i bakken. Geir skal sjekke om de får penger til det. 
3. Noen fra 5.klasse vil åpne buå igjen. De må sette en liste om hva tid de vil ha åpent, 

de må rydde i buen og skrive hva nytt utstyr de trenger. 
 
 
6. klasse  
 

1. De ønsker seg nye skolegensere. Klassene kan gå på university.no for å velge et 
design. Neste elevråd kan klassene komme med sitt design. 

2. Ønsker Trivselsledere. Saken fikk god støtte i elevrådet. Elevrådsrepresentantene fra 
5, 6, og 7 klasse undersøker hvem som har lyst i klassen. Disse melder seg til 
læreren som gir sin anbefaler til Geir. 

 
 
7. klasse 
 

1. Ny og større basketballbane. Geir undersøker muligheter om penger. 
2. Vi i 7. klasse har også lyst til og bruke hytten litt. 6. klasse skal lage en oversikt over 

hytte tidene. 
3. 7.klasse ønsker leksefri på torsdagen. Siden vi har syv timer på torsdagen og det er 

mye. Og det blir litt mye hvis vi skal ha lekser i tillegg. De tar det opp med sin lærer. 
  
 
 



 
 
 
 

 


