
 
 
 

Referat fra elevråd  
mandag 15.02.21, kl 09.00 

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? 
1.kl: Har det fint. Noen har med leker når de ikke skal. Det er bedre ro med to 
grupper, men kjekt å være hel klasse også. 
2.kl: Det går fint og vi trives. Av og til litt urolig i timene. 
3.kl: Det går egentlig fint og bedre nå enn før. Av og til litt bråk. 
4.kl: Har det fint. fornøyde med alt, og liker godt å jobbe sammen samt gruppearbeid 
5.kl: Det går veldig greit i klassen. Litt vilt i gymsalen. 
6kl: Det går bra i klassen, noe uro av og til. Bra medvirkning og forskjellige metoder. 
7kl: Det går bra i klassen og er stort sett god ro. Ønsker mer gruppearbeid. 
 
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.Hvordan er det i friminuttene? 
7.kl: Vaktene er litt for langt borte, og oppfatter ikke alltid når det ringer inn. Ønsker 
av og til den store banen også. 
6kl: Kan nesten ikke se vaktene, de er ofte langt borte. 
5kl: Går bra, men litt avstand til vaktene 
1-4 kl: Vi ser for lite vakter nede ved lekeplass-området, mens det ofte er mange i 
området oppe ved hinderløypa. 
 
3. a) Hva gjør dere interesserte i å lære på skolen? 

- Får velge noe selv, og lage et produkt 
- Passelig vanskelig og når vi er interesserte i det 
- Musikk i ørene når vi skriver tekster e.l 

 
     b) Hvor godt liker du skolearbeidet/hva liker du? 

- Gruppearbeid, presentasjoner/plakater og skrive tekster 
- Utflukter, aktiv skole/uteskole 
- IKT/digitale oppgaver 
- Lesing om morgenen (lese20) 

 



 
c) Hva skal til for at du gleder deg til å gå på skolen? 

- At vi får ha alle fagene når vi skal, og utflukter 
- At vi får bestemme litt mer, og ha mer gym/aktiv skole, og digitale spill 
- Få lov til flere ting etter avtale med lærerne, utflukter og uteskole 

 
 
4. Ønsker 

- 6. og 7.klasse ønsker overnatting i gymsalen og å gå inn på morgenen 
når det er kaldt. Ønsker at basketballbanen bak majoren blir oppmerket 

- 5.klasse ønsker flere brettspill i klasserommet/mer plass på gangen 
- 4.klasse ønsker av og til kosetime, og flere spennende bøker i biblioteket 
- 1.klasse ønsker CB med hjem snart 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


