
Elevrådsmøte 20.9.19 
 
Tilstede: Karianne P (lærer) 
Ino, Alfred, Sina, Mathea, Herman, Linnea møtte for representanten og vara. 
Hyunjae 
  
Saknr  Ansvar 
 
10/19 

Fra elevrådet til trinnene:  
 
Talentiade: Representantene må ta det med til 
trinnene og lærerne. 1.trinn deltar ikke.  
Ønsker ditt trinn denne konkurransen? 
 
Datadag: Ha med data-duppendingser: 5.trinn 
må komme med et konkret forslag på hva slags 
duppedingser og innhold i dagen. 
 
Leksefri skole eller lengre skoledag? 
Kristiansand kommune har pt ingen føringer for 
å innføre lengre skoledager i stedet for lekser.  
FAU ved skolen ønsker å arbeide for leksefri 
skole. På trinnene: samtale om hvorfor det gis 
lekser,  vanskelighetsgraden og innholdet. 
Diskuter fordeler og ulemper med lekser. 
 
Snurrene i sandbassenget er dårlige og 
slitte. 5.trinn har malt dem og vaktmester skal 
fikse. Gi beskjed på neste møte hvis det ikke er 
fikset.  
 
Hva kan den store gressplenen på baksiden 
brukes til? Forslag fra 5.trinn: Grønnsakshage, 
markblomster, drivhus som mat&helse har 
ansvaret for. 
Forslag: kan dette tas med til Miljørådet? 
 
Klokke i skolegården: Det er bestillt 2 stk. En 
er 60 cm i diamenter og en er 40 cm i diameter. 
 
Banefordelingen: Hvordan fungerer den for 
trinnene? Inspektør ønsker tilbakemelding.  
 

 
 
Elevrådsrepresentantene 
 
 
 
 
5.trinn 
 
 
 
 
 
 
Elevrådsrepresentantene 
Og kontaktlærer 
 
 
5.trinn og vaktmester 
 
 
 
 
Herman 
 
 
 
Inspektør Erik.  
 
 
 
 
Ja, det fungerer. Vaktene 
må vite hvem som har 
banen. Det bør henge 
plakater i nærheten av 
områdene. 



11/19 Styremøte 
Herman (Olav) og Hyunjae referer fra 
styremøte. Det ble veldig liten tid til dette.  
 
Litt knapt med tid, vi kom i gang med 
elevrådsmøtet litt sent.  
Neste styremøte 7. november.  

 
Herman og Hyunjae 

12/19 Miljøråd 
Inspektør Erik informerer. 
Miljørådet skal bestå av en gruppe elever ved 
skolen, samt inspektør 
 
Herman er valgt til representant fra elevrådet.  
 
Representantene lager miljøregler med trinnet 
sitt. 
Grønt flagg-prosjekt. Hva er det? 
Skolen sender inn søknad til kommunen. 
1. Det trengs miljøhandlingsplan: Hva ønsker vi 
å jobbe med når det gjelder miljø her på skolen? 
Hva gjør vi nå? 
Videre planer må lages. 
 
2. Miljøråd består av  inspektør/lærer og elever. 
Emner hvert år det jobbes med. 
Hva satser vi på? 
2019-2020:  
Miljøregler: Lage felles regler for skolen. 
Henge i klasserommene. 
Miljøuke  
Det skal være noe vi gjør hvert år og 
implementeres i fagene. Et bindeledd mellom 
skolens planer og miljøregler. 
 
Alle representantene får forslag til regler fra 
trinnene i klassens time. 
Velge til sammen 4 representanter fra 5 -7.trinn 
som skal sitte i rådet.  
Kandidatene velges i elevrådet, evt trekkes 
lodd, ved mange forslag.  
Representantene må være interessert i 
miljøvern, og engasjerte elever.  
 
Hva er realistisk for vår skole å arbeide med når 
det gjelder miljøarbeid? 
 
Redusere bruken av vann, lys og varme? 
Redusere mengden avfall? 

Inspektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassens time 
Representantene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskuteres på trinnene 
innen 18.oktober.  
Har dere forslag til et 
hovedmål og regler? 



Bedre kildesortering? 
Holde orden i klasserom, garderobe og 
skolegård? 

13/19 Saker fra trinnene:  
 
1.Ønsker flere biler til sandbassenget. Bøtter og 
spader. Store biler. Har pratet på trinnet om å ta 
bedre vare på lekene sånn at det ikke går i 
stykker.  
2. Hadde ikke hatt møte 
3. Ønsker kanonball, fotball, bordtennisrackert 
og baller, trampoline og rusjebaner 
4. Ikke hatt møte 
5. Savner TL. 5.trinn ønsker å ta ansvar for det. 
- vennebenk?  
 
 
 Ønsker kanonball, fotball, bordtennisrackert og 
baller. 3 baller i året. 
-Lekedag: Ønsker å være med når 1.-4. har det. 

Ta det opp med læreren deres. 
-trampoline som Krossen 
-Når kommer de nye bordtennisbordene? 
-basketkurvene er dårlige. 

 
6.Klasseball o.l. 
 
7. Leksefri skole eller mindre lekser 
mer lekeapparater og større og flere dekk i 
jungelen. 
          Noen har dårligere PC på trinnet. Hvorfor 
          det? De «legger» (hakker), gamle  
          windows.  
- Utesjakk, opptegnet på asfalten 
- Nye baller til trinnet. 
- flere biblioteksbøker. Faktabøker,  
   engelske/japanske tegneserier  
- Når blir alle lakk og sola malt opp igjen i 
skolegården? 

 
 
Administrasjon, elevrådet, 
sfo 
 
 
 
Elevrådspenger? 
 
 
 
Elevrådet har tidligere sagt 
nei til det. 
Stigmatiserende. 
 
 
 
Kontaktlærer 
 
Administrasjon 
Administrasjon 
vaktmester/administrasjon 
 
 
 
Se over (FAU) 
 
 
Administrasjon 
IT-kontakt 
 
 
Bibliotekar 
 
Administrasjon 
Vaktmester 

14/19 Lærerne sender elevene til elevrådet i oppstart 
av timen, ellers får vi veldig liten tid.  
 
Elevrådssamling i Bydelen onsdag 16.oktober 
(3.-7.trinn) Elevene får med seg skriv hjem. 
Neste møte Solholmen: fredag 11.oktober 
1.time  

Kontaktlærer 
 
 
 
Karianne P 

 

ref. Karianne P.  



 
 
 


