
 
 
 

Referat fra elevråd  
mandag 28.09.2020, kl 09.15 
(NB! Neste møte er mandag 23.november, klokka 9.15-10.00) 

Det er viktig at alle kommer presis til elevrådet. Denne gangen var nesten alle 
presise. Alle klasser må ha egne bøker eller mapper der det kan noteres fra 
klassemøter og elevrådsmøter. 
Saker: 
1. Hvordan går det i klassene? 
2.kl. Litt bråk og tøysing. Stjernesystemet er bra, og det er også mye fint som skjer.  
3.kl. Fint og kjekt med ny lærer. Kan være bråkete, men også bra av og til. 
4.kl. Rolig og lærer bra. Av og til litt bråkete for eksempel etter friminutt. 
6.kl. Bra og det går bedre i klassen. alt er nesten bedre og gode metoder. Mye 
mindre bråk nå. 
7.kl. Går bra, og “minuttet” er fint. Vi er gode på gruppearbeid og arbeidsro når det 
skal være slik. Det hender noen tar ordet uten å rekke opp hånda. 
 
Alle elever kan være med og ta ansvar for arbeidsro. Vi snakket om hvordan alle kan 
bidra til å hjelpe elever som er urolige/snakker høyt: Minne dem på uroen, og 
eventuelt hjelpe hverandre med fag. 
Ingen rapporterer om mobbing på dette møtet. 
 
2.Elevundersøkelsen 
Vi gikk gjennom hovedpunktene på elevundersøkelsen som skal gjennomføres i 
oktober (5.6.og 7.trinn). Spørsmål innenfor trivsel, motivasjon, støtte fra lærer, 
vurdering for læring, medvirkning, regler og trygt miljø ble gjennomgått. 
 
Småtrinnet vil også få en liten undersøkelse, med et skjema som skal fylles ut. 
Elevrådet synes det er trygt når de voksne hjelper dem når de er utrygge. arbeidsro, 
samarbeid og pauser er bra for tryggheten. Det er trygt å ha noen å samarbeide med 
 
3. Beintøft/Hjertesone 
Det er kjekt å være med på Beintøft, men elevene tror ikke alle går til skolen selv om 
de sier dette. 
Ikke alle elevene visste om “Hjertesonen”, men noen var klar over hva dette innebar. 
fint om det tas opp i klassene, og så er det en markering ved hjertesonen nedenfor 
skolen, torsdag 1.oktober. 
 
4. Regler på skolen 
Elevene stilte spørsmål ved forbud mot sko, tyggi og hette/lue i timene, rektor forklarte. 
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