
 

Elevrådsmøte 16.12.20 
 
tilstede: 

1. Markus 
2. Lava 
3. Lea 
4. Alfred 
5. Saron 
6. Dennis 
7. Mathilde/Synnøve 

 
Alle trinnene var representert. 
 

Saknr  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) 
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Samarbeidsutvalgsmøte  

• Pratet om å følge aldersgrenser på ulike 
apper og sosiale plattformer på internett. 
De ønsker at hele kommunen skal følge 
reglene. 
1. litt forskjellig. De fleste holder seg til 
aldersgrenser.  
2. Vet ikke helt. Vet at noen av guttene 
er på Tik Tok. De ser på, og noen legger 
ut også.  
3.Mange av guttene har Tik-Tok og 
legger ting ut. Noen har bruker og legger 
ut filmer av seg og vennene selv om de 
ikke får lov. 
4.I klassen har vi plakat på appene vi 
har lov til å være på. Men de fleste har 
Tik-tok, Snap og facebook. 
5. Mange som har tik-tok. Hvis du har 
privat bruker er aldersgrensen 8 år sier 
ei i klassen. Ett barn måtte slette Tik-Tok 
etter Jesse hadde foreldremøte. Jeg tror 
det hadde vært greit i klassen hvis det 
ble aldersgrense. Ellers er ingen på FB, 
insta eller snapchat. Vi er på litt spill som 

 
Mathilde/Synnøve 
 
 



 

vi kan chatte på, Ro-blocks og Minecraft, 
men bare chatte med venner.  
6.Nesten alle har Tik-tok. Mange får ikke 
lov til snap, insta og facebook, men de 
fleste er på tik-tok. Har også brukere. 
7. Nesten alle har disse appene og 
bruker dem.  

Elevrådet sier det er greit at foreldre blir 
oppfordret til å holde aldersgrenser, men da må 
A L L E  foreldre følge dette opp. 

- De få som ikke har disse appene kan 
føle seg utenfor i dag, når «alle» prater 
om det på skolen.  

- Urettferdighet med hva slags telefon 
andre har og hva de har lov til å se på 
og spille. 

- Kanskje ikke så spennende lenger hvis 
det er flere som ikke har enn har 

• Trafikk og veibygging. Påkjørsel i 
området. 

3 1.desember var fristen for å levere inn 
forslag til utsmykkingen av doene ute. 
 
Alle klasser levert? 
Leveres rektor 
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Saker fra trinnene: 
1.trinn: Noen følger ikke regler i klasserommet 
og ute i lek. Vi prater om det i klassen og 
prøver å bli bedre. 
3. Ønsker at noen sjekker stativet i jungelen. 
Den ene er litt løs og ødelagt. Fint om det kan 
komme litt nytt tau.  
Savner lekedag, men ønsker å se noe film i 
stedet . 
6. Det er noen som ønsker seg omvendt dag: -  
kler seg i pysjamas/kosedress o.l, felles for 
hele skolen en dag i uka. Fredager kan man 
pynte seg. 
-omvendt dag: snu rundt på timeplanen 

Elevrådsrepresentantene 

5 Klassens time før neste elevrådsmøte: 
- prate om aldersgrenser på sosiale medier (tik-
tok, facebook, Instagram, snapchat ol.) 
- Felles klesdager, kosedress/pynting,  
- vennskap og inkludering i friminuttene. 

 

6. Elevrådet koser seg med mat og drikke etter et 
flott engasjement i elevrådet denne høsten. 
Smakte deilig. God jul og godt nytt år!  

 

Referat Karianne Pedersen  


