
Referat fra elevrådsmøte 2. oktober 2017 

Ref: Johannes Wiig, 6B 

 

1. Innspill med spørsmål fra FAU/SU ang. alternativ til disco for de som er eldre. FAU/SU lurer 
på om 6. og 7. trinn ønsker et alternativ til disco – for eksempel kino på NUS?  

 
Elevene på 6. og 7. trinn foreslår 

 Disco kun for 6. og 7. trinn. De ønsker at det ikke skal koste så mye å komme inn, 
men heller at det koster å kjøpe noe. 

 Kino på NUS 

 Ball med kåring 

 Karneval/maskeradeball 

 Overnatting på skolen 

 Juleball 
 

2. FAU har tanker om uteområdet, og har blant annet foreslått at de kan jobbe videre med:  

 Pump track  

 Amfi-scene  

 Slengdisser  
De har planer om å søke Gjensidige-stiftelsen 
 
Elevrådet foreslår: 

 Alle sier ja til forslagene fra FAU, og foreslår i tillegg følgende: 

 Treningstativ 

 Hinderløype 

 Sklie 

 Humpedisse 

 Taudisser m/ dekk i trær 

 Edderkoppnett 

 Zipline 

 Tauklatreborg (slik de har på Allanengen) 

 Ny eller oppgradert binge (høyere gjerder, nye nett i målene) 

 Akvarium innendørs 

 Trampoline som ligger fast (hoppeområdet blir på nivå med bakken) 

 Snurresklie 

 Utvide klatreborg 

 Utvide skolens uteområde 

 Høyttalere ute 

 Forbedre skolevei 

 Bordtennisbord 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Mange på mellomtrinnet har vært i fjæra og funnet mye søppel. De ryddet vekk både plastikk 
og masse glasskår. I forbindelse med dette har de diskutert blant annet faren for livet i havet, 
global oppvarming og bærekraftig utvikling (å leve slik at vi dekker egne behov, samtidig som 
at vi ikke ødelegger for de som kommer etter oss). Elevrådet vil ta tak i dette, og ønsker 
innspill fra klassene på hva vi som skole kan gjøre for å bidra. Elevrådet foreslår: 

 Søppelbøtte på Draget og andre steder i nærområdet 

 Felles ryddedag (sagt av veldig mange klasser) 

 1-5. trinn kan rydde Draget, 6-7. trinn kan rydde Annas fotspor 

 Et trinn rydder hver uke 

 Elevene bør helst sykle eller gå til skolen 

 Vi kan fylle søppelsekker for penger (100,- per sekk). Ref: Friluftsrådet Møre og 
Romsdal 
 

4. Dale barneskole har et mål om å være en "Vi-skole" - en skole hvor vi kjenner hverandre på 
tvers av trinnene, gjør ting sammen og tar vare på hverandre. Fellesopplevelser bidrar til å 
holde på denne følelsen. Elevrådet er enig, og foreslår følgende:  

 Alle klassetrinn blir kjent med hverandre 

 annerledes uke 

 aktivitetsdag med andre trinn 

 stasjonsleker på kunstgress 

 hemmelig venn på tvers av trinn 

 juleverksted 

 lekegruppe 

 engelskuke 

 vennedag 

 hyggelig dag eller uke 

 trinnstafett på tvers av trinn  

 trinn bestemmer aktiviteter på aktivitetsdag 

 natursti  
 

5. Eventuelt 
a. 7. trinn ønsker luktefriskere på do 
b. 7. trinn ønsker tilgang til hallen i langfriminutt 

 
 
 
Punkt 1 og 2 videresendes til og behandles av FAU. Punkt 3, 4 og 5 behandles av elevrådsstyret og 
skoleledelsen. Oppdatering på sakene kommer på neste elevrådsmøte (30/10/17). 


