
Referat elevrådsmøte 13.4.21

Til stede:
1. Amanda
2. Lava
3. Ikke møtt
4. Alfred
5. Saron
6. Dennis
7. Ikke møtt

Sak Ansvar

1
Elevrådet har forskjellige oppgaver:

- Være gode forbilder
- Lede klassens time (i samarbeid med

kontaktlærer) og ta med saker fra klassen til
elevrådet

- Hjelpe med å gjøre skolen til et bedre sted å være
for alle elever

- Arrangere aktiviteter for elevene
- Passe litt ekstra på at ingen går alene i

skolegården, inkludere alle i leken
- Sitte i samarbeidsutvalget (to representanter)

2
SU-møte
1.Matilde og Synnøve representerer elevrådet i SU.

Tema på guttedoen: Verdensrommet
Tema på jentedoen:
17.mai-feiring: Klassene skal komme med forslag.
Lærerne har begynt å planlegge.
Planting: Klassene sår i klasserommene.

Mathilde og
Synnøve

3 Saker fra klassene:
1.trinn ønsker sandkasseleker, rutsjebane på skolens
område, opptegnet sjakk med brikker, bowling, ludo o.l.,
Det burde være en ronse til på ronsestativet bak skolen.
Fikse vannfontenen.Turnringer i gymsalen.

5. trinn sier at mange andre klasser bruker branndøra på
baksiden. Ikke greit pga korona. Det er deres inn- og
utgang.

● Vi ønsker lekeapparater på baksiden og
smashball. Da vil det bli mere brukt til lek når
pandemien er over. Det er et fint område, men blir
egentlig bare brukt pga koronareglene.

● Jentedoen vår er i ganga inn til gymsalen, og
mange andre bruker den når det er gym. Den
lukter også ganske vondt i løpet av dagen. Det er
bare jentene på 5.trinn sin do. Gymelever må
bruke doene i garderobene.

Administrasjonen



3 Maling av «utedoene»

Avstemming:
Jentedo: Havet
Guttedo: Verdensrommet

Elevrådet ønsker at en vegg på hvert toalettet har
slagordet: «Du er bra nok!» over speilene i hvert rom.

Ytterdørene markeres hvilket toalett det er.
TeachingFuntastic - superhelt Gutt

superhelt Jente
Skolen har fått tillatelse til å bruke de aktuelle
superheltene.

Elevrådet/trinnene
Ledelsen

4 17.mai
Korpset kommer til skolen kl 10.00.
Hva kan klassene gjøre for å føle at 17.mai blir markert?

PS! Kommunen gir oss ikke lov til å gå tog-runden skolen
pleier å gå.

Elevrådet foreslår:
17-mai-leker, omvendt dag med utkledning (pysjamas)
potetløp, lengdehopp, tautrekking, bøttelek - fylles med
vann.
Elevene foreslår dette og evt. annet på trinnet når 17.mai
skal planlegges.
Elevene likte lærernes forslag.

Lærerne foreslår:
-Flaggheising og Ja, vi elsker når korpset kommer
-Alle øver på dansen og sangen: “Enig og tro til Dovre
faller”. Utøves i skolegården i oppdelte kohorter.
-Trinnene har 17.mai-leker (potetløp, tautrekking, ol.)
hver for seg i 4.time.
-Alle elever og voksne får en is hver.
-Det er lov å pynte seg eller kle seg i rødt, hvitt og blått.

5 FAU
Utemiljø: Stort samarbeid mellom skolen og FAU. Mye på
gang. Elevene gleder seg.

6 Plantekasser
Alle trinnene har hver sin plantekasse på baksiden av
skolen. De må nå klargjøres til planting.
Skolen har mottatt frø og plantejord til forkultivering
innendørs. En del av frøene kan også plantes ute.
Kassene kan males og dekoreres hvis dere ønsker.

5. Saker til neste gang:
- Hvilke felles “sosiale”/fellesarrangement kan vi

arrangere uten å være sammen hele skolen?



- Hvordan kan klassene markere 17.mai hver for
seg/ sammen?

- Talentiaden er foreløpig avlyst. Går det an å gjøre
det digitalt? De eldste trinnene har kanskje noen
forslag?

- Tid for neste møte er tirsdag 4.5.21., 4.time.
Referat Karianne Pedersen


