
Elevrådsmøte 2.3.21 
 
Til stede: 

1. Marcus 
2. Lava  
3. Lea 
4. Alfred 

5. 
      6. Dennis  
      7. Mathilde og Synnøve 
 

 

Sak  Ansvar 
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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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SU-møte  
1.Hvilke saker ønsker elevrådet at Matilde og Synnøve 
presenterer der? 
* økonomi 
*Sosiale medier.  
* sosiale opplegg på skolen, sammen uten å være 
sammen. 
-utkledningsdag 
-fredag før påske: kle deg i noe gult. 

Mathilde og 
Synnøve 
 
 

3 -Sosiale medier 
-Vennskap og inkludering 
-Felles aktiviteter på skolen: “Sammen uten å være 
sammen” 
1.trinn: Ingen hos oss bruker sosiale medier. Vi er for 
små.  
-Vi spør de andre om de vil leke og sånn. Vi løper rundt. 
Vet ikke om så mange som ikke har venner. 
2.trinn:  
-Vil at foreldre skal bestemme. Lurt å ha like regler. Mye 
skummelt på internett.  
-Skrytekuler, ekstra lange friminutt av og til, leketime i 
klassen. De voksne hjelper til ved behov. Ingen får lov til 
å gå alene, heller ikke selvvalgt.  
3.trinn: 
- Det er mange som er enige i å følge aldersgrenser. 
Noen har Tik-Tok, men mange har slettet det.  

Elevrådsrepresen-
tantene 
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-Nesten ingen går alene, har det greit i friminuttene, hvis 
man går aleine får man alltid noen å leke med etter en 
liten stund.  
-Just dance, kakedag, eksperimetsdag, kle seg ut som 
frukt, dyr og sjørøver, museum, AQ, kosedag. Alle leker 
sammen med noen eller alle ute. 
4.trinn: Så og si alle har Tik-tok. Noen har Snap.Vet ikke 
om elevene ønsker en felles regel. 
- sjeldent noen er alene. Av og til har vi leker som “13 
gjelder” og kanonball. De fleste er med. 
-ingen forslag til fellesopplegg på skolen. 
5.trinn: 
6.trinn: Felles regler på sosiale medier - Mange er usikre, 
meningen er delt i klasserommet.  
-ikke snakke når andre snakker, ikke ta 
oppmerksomheten fra andre.  
-Felles klesdager, kosedress eller pynting.  
7.trinn:Det blir vanskelig å slette apper som allerede er i 
bruk, men det kan være lurt å starte med de yngre som 
allerede ikke har appene. Det fases ut, på en måte når 
7.trinn er på ungdomsskolen likevel.  
-Fokus på språkbruk, sjelden noen er helt alene, men alle 
er i ei gruppe. Noen ganger leker vi litt felles, “bøttelek 
-påskelunsj, i år må det kanskje være klassevis. Alle har 
med litt selv. 

4 Maling av «utedoene» 
Temaforslag:  
Natur/jungel 
havet,  
verdensrommet,  
 
En vegg på hvert toalettet, samt et «slagord» på veggen 
over speilene. 
Forslag: «Du er bra nok!»: Enstemmig i elevrådet.  
 
Ytterdørene markeres hvilket toalett det er.  
Forslag: Jente/gutte-superhelt? 

Elevrådet/trinnene 
 
 
Ledelsen  

5. Saker til neste gang: 
-  Klassene foreslår en jente- og guttehelt til å male 

på utedoene. Ta med utskrift av begge figurene 
klassen bestemmer seg for.  

- Avstemning i klasserommet: Velge tema på 
veggen på jente- og guttedoen 
* natur/jungel 
*havet 
*verdensrommet 

Begge rommene skal ha et felt over speilene hvor det 
står: “Du er god nok” 

 

 


