
Elevrådsmøte 26.8.20

Valgte representanter og vara for kommende skoleår:
1.     /Markus
2. Lava/Embla
3. Lea/BJ
4. Alfred/
5. Silius/Saron
6. Dennis/Anna
7. Mathilde/Synnøve

Alle trinnene var representert.

Alle presenterte seg med navn og trinnet de tilhører. 

Saknr Ansvar

1
Opplæringsloven sier at elevrådet skal være 
med å påvirke det som skjer på skolen. 
Elevrådet skal fremme fellesinteresser til 
skolen. 
Elevrådet skal fremme et godt læringsmiljø og 
skolemiljø. 
Elevrådet har ikke rett til å bestemme, men rett 
til å uttale seg.  

Elevrådet (ER)

2 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)

ER

3
Dato for første samarbeidsutvalgsmøte (tidl 
styremøte) er 24. september kl 17.00. Mathilde 
og Synnøve møter. 

Mathilde/Synnøve

4
Valg av leder. Elevrådsleder velges før 
høstferien. 

ER

5
Arbeid videre i høst:
* Ha ansvar for at klassen har det bra. 
7.trinn ønsker å gjøre noe ekstra for egen 
klasse. Det er mange som er slitne etter 
skoledagen pga uro og krangling.
- elevdag på skolen. Film/popcorn, kosetime.



* Fortsette å utvikle skolehagen sammen med   
  FAU og miljørådet, 
- Frøsamling fra plantekassene. Trinnene 
rydder i egne plantekasser. 

*Lage en plan over fellesaktiviteter som 
talentiaden og rulledag. Kan rulledag 
arrangeres når skolen er i gult nivå?

*Trinnene ønsker å gjøre noe sosialt i klassen
-feks. karneval, klassefest/spillekveld

* mer uteskole på mellomtrinnet. Frisk luft, lek 
og sosialt arbeid for klassemiljøet. 

* Etterspør jentegruppe. Fast på ett trinnt?

* ved nasjonale prøver som er digitale, var det 
supert med frukt. 

* ha fokus på språkbruk om og til andre -  alle 
trinn

* TL - ønsker TL tilbake i friminuttene

Kontaktlærer/trinn

 rektor og inspektør.

Kontaktlærer/ER

Sosiallærer - Marianne

Klassens 
time/Kontaktlærer
Sosiallærer/ER

6
Beintøft
Alle trinnene skal være påmeldt. Aksjonen 
starter til mandag. 31. august og varer til og 
med 25.september.

- oppfordre alle til å gå til skolen (sykle fra 
5.trinn )

Representantene 
forteller trinnet sitt om 
aksjonen. Bruk artikkel 
på ww.solholmen.no

7  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. 

Kontaktlærer/alle trinn

Referat Karianne Pedersen 


