
Elevrådsmøte  

Tilstede: Karianne P (lærer)  

1. Ino 

2. Alfred 

3. Sina 

4. Mathea 

5.  Hermann 

6.  Olav             

7. Huynjea 

Saksnr  Ansvar 
   1 Evaluering av året som har vært: 

 
 

Alle 

7.trinn Slapp å holde tale 17.mai. Liker ikke å holde tale. 
Spennende å høre meninger og forslag fra de andre 
trinnene, være med å utvikle trinnet og skolen til å bli et 
bedre sted. 

 

6.trinn Gøy å være på møtene. Kjedelig at vi ikke har hatt 
møter i klassen den siste tiden pga korona. 

 

5.trinn Vanskelig at elevene bare ønsker seg rutsjebane og 
sånne ting skolen ikke kan kjøpe inn. Gøy å være på 
møtene. 

 

4.trinn Når elevene spør etter og ønsker de samme tingene på 
hvert klassemøte. Jeg liker å være på møtene med de 
andre i elevrådet. 

 

3.trinn Gøy å være på elevrådet. Kjedelig når klassen bare 
spør om å få ting 

 

2.trinn Vet ikke helt hva som har vært vanskelig. Fint å være 
på møtene. 

 

1.trinn Koselig å være på møtene med de andre klassene.  

  2 Hva har elevrådet fått bra til dette året? 
 
-Grønt flagg 
-Plantekasser i samarbeid med FAU 
-Klokke i skolegården 
-holde orden i skolegården ved å plukke søppel 
-nye uteleker i sandbassenget til de yngste. 
 

 

   3 Korona-skole: 
- Greit med oppdeling av skolegården 
- kjedelig på asfaltbanen 
- mer krangling før koronaskole 

 



- litt mye konflikter i jentegruppa på et trinn.     
  Noen følte seg utenfor i forbindelse med  
  bursdagsfering da det skolen var stengt. 
- Litt små områder for oss eldste, kan bli litt  
  trangt i lengden. 
- mange har fått flere venner. 
 
Lærerne på 1.og 2.trinn til høsten, ønsker å ha 
oppdelte områder et par ganger i uka hvis skolen får 
grønt lys. Hvis oppstarten er i gult lys, blir oppdelingen i 
klassekohorter som før sommerferien. 

  4 Hva bør neste års Elevråd arbeide videre med? 
- Ordne at noen kan fikse opp utstyr og 

oppmerking av skolegården 
- Ha ansvar for at klassen har det bra 
- Fortsette å utvikle skolehagen sammen med 

FAU 
- Lekefigurer til sandbassenget 
- Trampoliner som er i flukt med bakken. 
- Lage en plan over fellesaktiviteter som 

talentiaden og rulledag. Evt. andre aktiviteter. 
- Få TL tilbake til skolen. 

 

  5  Avslutning med pizza og brus var veldig hyggelig. 
Kontaktlæreren for elevrådet 19/20 er stolt av elevene 
som har vært med, og kan skryte av engasjementet til 
alle sammen. 
 
God sommer! 

 

ref. Karianne Pedersen 


