
Elevrådsmøte 1.11.19 

Tilstede: Karianne P (lærer)  

1. Ino 

2. Alfred 

3. Sina  

4. Mathea  

5. Herman  

6. Olav  

7. Hyunjae 

Saksnr  Ansvar 
1 Oppfølgingssaker 

Kanonballer til trinnene 
Elevrådet har 9 794,83 kroner på sin konto 
Kanonballer ca kr 160,- pr ball. X 7= 1120,- 
Hvilke trinn trenger kanonball? 
1., 3. (TL), 5., 7. = 4 baller  
 
Hva med å ikke få utdelt baller når man ikke 
har banen? Det kan unngå en del krangling 
om banene.  
Erik har vært i alle klasserom med 
baneoversikt. 
 
Elevrådet ønsker at baller, lekeutstyr til 
sandbassenget ikke skal gå av elevrådets 
kasse. 
Det bør være en del av klasseromsutstyret. 
 
Klasser som har vunnet premier i forbindelse 
med sosiale samlinger, hva blir pengene brukt 
til? Fotballer e.l.? 

 
Karianne/kontorleder 
 
 
 
 
Kontaktlærer/elevråds- 
representant 
 
 
Rektor 

2 Saker fra trinnene: 
De fleste trinnene har kun konsentrert seg om 
sak 3 A og B.  
7. Klassen ønsker flere aktivitetsdager som 
villmarksdag, OL, rulledager.  
 
Gøye aktiviteter, men OL er hvert 4.år. 
Sommer-OL 2020, Vinter-OL 2022.  
 
Elevrådet foreslår å ha rulledag i oppstarten av 
skoleåret og på våren.  
En fin sosial dag i oppstarten av skoleåret. 
 

Elevråds-
representantene 
 
 
 
 
 
 
 
Team 1&2 
/administrasjon 



Bedre lyd på smartboardene. Høyttalerne er 
ødelagte og lyden kommer rett fra PC eller 
smart board. 

kontaktlærer 
 
 

3. Oppfølgingssaker fra trinnene: 
A. Leksefri skole 

 
1.trinn: 
11 vil ikke ha lekser 
10 er litt for og litt mot leksefri skole 
15 vil ha lekser 
Mot leksefri skole: vi lærer mer. Forstår ting 
bedre, lære nye ting, blir flinkere, kan mere når 
vi blir voksne. 
For leksefri skole: Ville ha mer fri når de var 
hjemme, leke mer, game mer, tegne mer.  
 
2.trinn: 
Mot: Kan lære ting. Øve på å lese hjemme. 
Flinkere til å lese. Lærer mer. 
Hvis du vil bli lærer så må du lære ting til 
elevene dine. Må gjøre lekser for å få jobb. 
For: Slappe av. 
Vi kan spille / se på TV. Vi kan leke / gå tur. 
Være ute å sykle på sparkesykkel. 
Øve på bokstaver. Chille på stranda med en 
liter brus. Vi kan sove. Besøke hverandre. 
Gå på kino. Vi kan kose oss med godteri og 
dyret vårt. 
 
3.trinn: 
For: Mange har aktiviter etter skolen 
Travelt, må gjøre lekesen sent på kvelden 
- vanskelig å konsentrere seg etter skolen, 
mange er slitne 
- Vil heller bruke tida på å leke med venner. 
Mot: Noen synes det er gøy med lekser.  
-ikke alle har noe å gjrøe etter skoletid 
-gøy å lære 
-blir flinkere ved å øve 
-venner kan gjøre lekser sammen.  
 
4.trinn: 
Noen ville og noen ville ikke ha lekser.  
Det er gøy å gjøre lekser, ikke alle har hobbier 
eller noe å gjøre på ettermiddagen. 
 
5.trinn:  
For: Mente at det ble nok press når de 
begynner på ungdomskolen. Bør være mindre 

 



press på barneskolen.  
Mot: Du blir flinkere på ungdomskolen og kan 
gjøre det bedre med karakterer.  
De som var i mot, mente at det var riktig, men 
kom med forslag at det kunne være færre 
lekser. 
 
6.trinn: 
For leksefri:  
- slitsomt 
- kommer i veien for fritidsaktiviteter 
- vente med presset til ungdomsskolen 
Mot leksefri:  
- lurt å repetere det innlærte stoffet.  
 
7.trinn: 
For leksefri: 13 - Imot leksefri: 21.  
For leksefri: Gir oss mer fritid 
Mot leksefri: Vi må øve oss på lekser, kan få 
dårlige karakterer når vi blir eldre, kan være 
vanskelig å følge med på ungdomsskolen og 
videregående hvis man ligger etter i fag. 
Leksene gjør at vi repeterer det vi lærer på 
skolen, og husker det bedre.  
7.trinn ønsker at lekser kan være valgfritt. Det 
vil si at de kan velge om leksene skal gjøres 
eller ikke. 
6.trinn hadde ukelekse i matematikk i fjor. Det 
var greit, da kunne vi velge hvilken dag vi 
gjorde det, bare det var gjort til fredagen.  
 
 

B. Miljøråd/grønt flagg – felles regler 
 
Tørkepapir i klasserommet kastes i 
papirsøppel ikke i restavfall. 
 

Innspill fra trinnene:  
1. Plante frukttrær, bær og grønnsaker. 

Blomster som er insektsvennlig 
- søppelplukking 
- gi restemat til dyrene 
-spise opp nistematen 
-kjøpe brød som er bakt i nærheten 

2. Plukke søppel 
3. Ikke bruke matpapir til niste, kun 

matboks 
-spise opp nista 
-dele opp frukten, da er det enklere å 
spise opp 



-bruke mindre tørkepapir 1-2 tørk til 
hendene. 
-bruke mindre såpe 

4. Neste klassens time 
5.  Neste klassens time + 2 til miljørådet 
6. Neste klassens time+ 2 til miljørådet 
7. Neste klassens time+ 2 til miljørådet 

4. Prioritert liste for elevrådsarbeidet kommende 
skoleår: 
 
1.- Skolemiljøet 
(At vi får TL tilbake eller tilgang til utstyret fra 
TL og kan ha utlånsordning) 
- Klassens time neste gang: Hvordan kan 
klassene organisere friminuttene på en bedre 
måte?  Aktiviteter for ALLE! 
- Kan TL starte opp igjen? 
 
2.Arbeide videre med Grønt Flagg-prosjektet 
(miljøråd, utarbeide grøntområdet på baksiden 
til å bli insektsvennlig osv.) 
 
3. Vi ønsker pause i dobbeltimen (spesielt for 
mellomtrinnet) 

 
 
 
Alle trinn 
 
 
 
Rektor/Sosiallærer 
 
Elevrådet/trinnene 
styret/FAU/kommunen 
 
Team 2 

5. Elevrådsrepresentantene fra 3.-7. trinn var på 
elevrådskurs.  
Elevene synes det var interessant å høre hva 
andre elevråd var opptatt av og hvordan de 
gjorde det. 

 
 
 

6. Info fra lærerne: 
 
Sosiale mål gjennom året – 3 stk.  
- Jeg er en god lytter og et godt publikum 
- Alle skal være med 
- Trygghet – vennskap –trivsel 
 
De skal forankres i de 3 hovedperspektivene 
fra ny læreplan 2020: 
-Folkehelse og livsmestring 
- Demokrati og medborgerskap 
- Bærekraftig utvikling 
 
Håndballbanen: Bare lov til å spille fotball mot 
målet ved gymsalen.  
 
Det hadde vært fint om man også hadde lært 
om hvordan man kan lede klassens time på 
trinnene.  

 
 
DETTE RAKK VI IKKE. 
GJENNOMGÅS NESTE 
GANG.  
 

   

 


