
 
 

Referat fra elevråd  
mandag 30.11.2020, 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.klasse: Går fint, litt urolig i samling og noen glemmer å rekke opp hånda. Kjekt med 
stasjoner 
2.klasse: Litt uro når vi skal lese, ellers fint. Får velge metoder 
3.klasse: Bra, men noen glemmer å rekke opp hånda 
4. klasse: Ganske rolig og bra 
5.klasse: Går greit, men litt bråk av og til 
6.klasse: God arbeidsro, trenger en del hjelp i mattetimene. får jobbe mer med det de er 
engasjert i. 
7.klasse: Godt fornøyde, noen glemmer fortsatt å rekke opp hånda 
 
2.Elevundersøkelsen (5-7) 
Elevene svarer at de vil gjerne ha noe mer medvirkning, og tilbakemeldinger på 
skolearbeidet. Dette vil øke motivasjonen. Noen få elever svarer at de føler seg utrygge/blir 
plaget av andre, og dette er noe klassene skal arbeide videre med. Ingen i 6.klasse oppgir at 
de blir mobbet:-) 
 
3. Refleksvestkampanjen 
Det er kjekt å delta i denne ordningen, for det hjelper for sikkerheten i trafikken. Noen få 
glemmer å ha vest på seg, og dette er litt dumt. 
 
4. Regler på skolen vår. Vi har fått nytt ordensreglement i Stavanger 
Vi gikk gjennom reglene, og alle var kjent med disse. Viktig at elevene følger reglene våre på 
skolen. 
 
5. Har alle elevene det trygt og godt på skolen? 
Det ble nevnt at noen elever føler seg litt utrygge, og dette skal skolen arbeide videre med, 
slik at alle har det trygt og godt på skolen. 
 
6. Er det noe klassen din vil ta opp i elevrådet? 
7.klasse: Synes vi har litt for mye lekser til tider 
6.klasse: Kaldt i klasserommet (vaktmester har fått beskjed) 
Noen klasser melder om banning og stygt språk 
Lite uteområde, og dette vil bli bedre når corona-smitten går ned 
NB! TA OPP I KLASSENE: 

- Buøy skole fikk 5 premierte tegninger i Aftenblad-konkurransen. Gratulerer! 
- Det blir iår digital julesamling og innslag fra alle klassene (16.desember?) 
- Alle klassene må trene ekstra på å rekke opp hånda framover, og noen klasser 

må trene på å ha et fint språk. Hva er fine/ikke så fine ord? 



 
 
 
 
 


