
Referat fra elevrådsmøte fredag 2. oktober  

1. Hva kan elevene på skolen gjøre for at alle skal trives og bli inkludert?  

Vi har fått gode innspill fra klassene skrevet direkte inn i Elevrådets Teams team 

Vi vil bruke https://smartoppvekst.no/20-karakteregenskaper/ 

Vi ønsker at hele skolen øver på hjelpsomhet i oktober, samarbeid i november, tolmodighet 

i desember, respekt i januar, omsorg i februar, takknemlighet i mars og humor i april. Vi 

trykker opp plakater for okrober og gir til klassene etter høstferien. Hjørdis forteller om 

dette til lærerne. 

2.Fotografering av det nye elevrådet. 

Øyvind tok bilder av elevrådet. Hjørdis legger ut bildene her i gruppa og lager en artikkel 

på hjemmesiden fra dagens møte. 

  3. Nature in your face og elevrådets miljøengasjement 

a) Vi er med i et forskningsprosjekt hvor vi får vist vårt engasjement. 

b) Vi kildesorterer allerede avfall på klasserommene. 

c) Kontainerne for plast står i mediateket. De bør tømmes og merkes bedre. Nestleder tar 

seg av det. 

d) 7. trinn har hatt ryddeaksjon i uke 38. 

e) 5. trinn har hatt " Plast i havet" som tema i to uker. Uke 40 fikk de besøk av Eirik Kanck 

fra Esea marine. Opplegget de var med på ble filmet og vil kanskje komme på nyheter. 

Elevene i 5. trinn vil få besøke bedriften på Rensvikholmen/gamle kronullfabrikken. 7. trinn 

minnet om at de har vært med på et lignende opplegg, og vil gjerne besøke Esea marine. 

f) Vi henger opp FN`s bærekraftmål på elevrådstavla. Da kan alle se at mye av det vi lærer i 

klassene hører inn under målene. 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/last-ned-grafikk 

g) Vi har fått forslag til utprøving av et kopipapir som tåler vann: Xerox Premium 

NeverTear. Elias sjekker ut flere muligheter for papirtyper vi kan bruke som alternativ 

til laminering. 

4. Saker til SU (gjelder leder, nestleder) 

Leder, nestleder og sekretær skal orientere SU om arbeidet i elevrådet mandag 12. oktober kl 18. 

 

https://smartoppvekst.no/20-karakteregenskaper/
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/last-ned-grafikk


Eventuelt: 

Vi henger opp plakat om mobbeombud i garderobene. 

FAU kom og snakket med leder, nestleder og sekretær ang søknad om baller. 

 

 

Referenter Magnus og Hjørdis  

 


