
 

Elevrådsmøte 17.11.20 
 
tilstede: 

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

 
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 skolestyret (to representanter) 
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Samarbeidsutvalgsmøte (gml styremøte) 
- Pratet om corona og regler, og hvordan 

en evt hjemmeskole kunne være, hvis 
det blir.  

- Vennebenk: litt trist for at alle skulle se at 
de var alene. Heller gi beskjed til voksne 
at man er alene, øve/lære dem måter å 
spørre på, eller ordne det i klasserommet 
før de går ut.  

 
Mathilde/Synnøve 
 
 

2 Saker fra trinnene 
1. Ønsker kanonball og fotball. Det burde ligger 
klart ved oppstart i august. 
-har også snakket om å male doene. Pokemon, 
landsbyer, regnbuer, jungeldyr, Kaptein 
Supertruse. 
-ønsker å ha en time i uka hvor vi kan prate om 
ting som er viktige 
-ønsker litt lengre leketimer. 
 
2. Ønsker en rutsjebane. Gjerne i 
sandbassenget, der er det myk sand.  
-Har laget forslag til maling av utedoene. 
 

 



 

3. Ikke alle hører på vikarene, men er blitt litt 
flinkere nå. Lærerne forteller at alle må høre på 
vikarene også. Litt lite arbeidsro, noen gutter 
bråker veldig mye. Vandrer litt rundt i 
klasserommet og forstyrrer. Lærerne prater til 
dem og det hjelper litt, men så starter de igjen. 
De store elevene banner mye. Ønsker at skolen 
skal ha felles fokus på det fremover.  
- har pratet om temaer til å male på utedoene. 
- Vi savner TL. Når blir det? 
 
4. Vi har hatt om mobbing. På mandag var det 
mange som mobbet bare en person. Det har 
vært tema i dag. 
- har laget forslag til utedoene. 
 
5. Har tatt opp sakene fra referatet fra forrige  
elevrådsmøte.  
- vi har begynt å tegne forslag til utedoene. 
 
6. Ønsker flere bøker til biblioteket. Flere Harry 
Potter-bøker. Trinnet har gitt beskjed til Marit. 
- Veldig mørkt i Jungelen. Går det an å få lys 
der? 
- Ønsker byttedag på klær og utstyr etter hvert 
når koronaen blir borte. 
- ønsker kiosk-utsalg som er gratis og kan deles 
ut i skolegården (boller el.) Noe hyggelig for 
elevene.  
-kan vara være med på møtene? Vi har 
delingstime når vi har klassens time.  
 
7. Bruker mye av tiden på «Link til livet». 
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1.desember er fristen for å levere inn forslag 
til utsmykkingen av doene ute. 
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Til alle klassene: 
 

• Samtale med trinnet om noe sosialt 
hyggelig som dere kan gjøre sammen på 
trinnet før juleferien, til internt bruk i 
klasserommet.  
Julegudstjeneste, juletregang og andre 
samlinger i desember ser ut til å være 
avlyst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Følge opp ryddeplanen i skolegården. Flere 
i Elevrådet har registrert at det er en del       
søppel rundt forbi. I det siste er det      
      registrert mange engangs-munnbind. 
 

• Plakat om «Nullmobbing.no» 
gjennomgås i klassene. Alle trinnene har 
fått ett eksemplar hver.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Juleavslutning med elevrådet. 
 
Innkalling kommer senere. 

 

 
 

Referat Karianne Pedersen  


