
 

Elevrådsreferat 9.10.20 
 
tilstede: 

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

 
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) 

 

 
2 

Dato for forrige samarbeidsutvalgsmøte (tidl 
styremøte) var 24. september kl 17.00. Elever 
møtte ikke. Møtet ble flyttet eller avlyst. Neste 
møte er 21.oktober. M og S har mottatt 
innkalling. 

 
Mathilde/Synnøve 
 
 

 
3 

Valg av leder.  
Forslag: Synnøve og Mathilde 
Enstemmig vedtatt. 

ER 

 
4 

Klasseregler i klasserommet: 
● 2.trinn, 3.trinn (de får skrytekuler for 

hyggelige ting i friminuttene, litt mye 
banning for tida) 

           og 4.trinn har synlige plakater i                 
           klasserommet.   
 
De andre trinnene ønsker å lage klasseregler, 
vil også ha fokus på å ikke banne.  
 

● 6.trinn har “antibanningfokus” - et 
dokument hvor man skriver ned 
alternative ord for banning. Dennis 
oppfordrer andre trinn til å gjøre det 
samme. Dennis lager et utkast til en 

ER og kontaktlærer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

artikkel til hjemmesiden, som Karianne 
legger ut.  

 
Regler for mobilklokker, telefoner o.l. : Skal 
ligge avslått i sekken til skoledagen er over og 
elevene er utenfor skolens område. Det gjelder 
også bruk av chromebook før skolestart eller i 
friminuttene. Lærerne har fått skriv om dette fra 
ledelsen. Gjennomgås i klassens time. 
 
Skoleregler:  
“Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i 
Kristiansand kommune”.  
Elevrådet har gjennomgått halve dokumentet. 
Fortsetter på resten neste gang.  
 

Karianne 
 
 
 
ER 

5 TV-aksjon  WWF 
Trinnene finner selv ut hva de ønsker å bidra 
med i årets skoleaksjon.  
https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-
2020/  
Lærerne skal arbeide med dette i neste uke. 

Kontaktlærer/ER 

 
6 

Har klassene tegnet utkast??  
Oppussing av utedoene. 

- vegger inne 
- ytterdører  

Klassene må lage et utkast med skisser og 
fargevalg til de ulike veggene, gjerne temaer 
som blomster, sjø, eventyr el. 
 
Utkast til dekor på ytterdør for å vise jente- og 
guttedo.  

● 2.trinn har laget utkast i tegnebøkene 
sine. 

 

Kontaktlærer/alle trinn 

7 Neste elevrådsmøte 
 

- gjennomgang av saker fra trinnene 
- gjennomgang av resten av skrivet 

“Forskrift om ordensreglement for 
grunnskolen i Kristiansand kommune”.  

- evt. 

 
 
 

 
 
 

Referat Karianne Pedersen  

https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2020/
https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2020/

