
Elevrådsmøte 30.8.19 
 
Valgte representanter og vara for kommende skoleår: 

1. Ino/Nordis 
2. Alfred/Lilou 
3. Sina/Johannes 
4. Mathea/Guled 
5. Herman/Daniel 
6. Olav/Una 
7. Hyunjae/Ole 

 
Alle representanter var tilstede. Vara møtte ikke. 
 
Alle presenterte seg med navn og trinnet de tilhører.  
Kun 1 har vært i elevrådet tidligere, ellers er alle ferskinger. Inkludert den voksne.  

Saknr  Ansvar 

 
1/19 

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 

 
2/19 

 
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) 

 

 
 
Elevrådet 
 
 
 
 
 
 

 
3/19 

Dato for første styremøte: torsdag 5.september. 
To elever må stille til møtet.  

Hyunjae 7.trinn 
Olav  6.trinn møter der. 

 
4/19 

Valg av leder. De eldste i elevrådet kan stille til 
valg som leder. Det er og mulighet for andre 
elever på 7.trinn å stille til valg. Elevrådsleder 
velges før høstferien. 
 

Hyunjae og Olav 
samarbeider om 
oppgaven. Valget er 
gjort i elevrådet. 



 
5/19 

Arbeid videre i høst: 
Inspektøren har ansvar for Grønt Flagg. Det er 
skolens miljøengasjemt som er skriftligjort i dette 
prosjektet.  
Elevrådet må stille med en representant. Helst 
elevrådsleder. 
 
Miljørådet skal bestå av en gruppe elever ved 
skolen, samt inspektør. Elevrådsleder skal også 
være en del av den gruppa. 

Representantene lager 
miljøregler på trinnene.  
 
 
 
 
 

 
6/19 

Sosiale ferdigheter. De som sitter i elevrådet skal 
på møtene gi en tilbakemelding på hvordan 
klassen jobber med det sosiale målet. På møtene 
skal de si noe om hva klassen er god til. 
Det vil i år bli noen endringer i innholdet. Det vil 
kontaktlærer informere om utover høsten. 
Lærerne er i gang med å utforme nye mål, 
retningslinjer og opplegg. 

 

7/19 Beintøft 
Alle trinnene skal være påmeldt. Aksjonen starter 
til mandag. 2. og varer til og med 29.september.  
 

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

8/19 
 

4.trinn 
Det er ofte tomt for papir og såpe på 
toalettene 
Benkene ved muren i skolegården er veldig slitte. 
Kan de fikses eller erstattes? 
Ønsker flere leker ute: 
Vipper 
Trampoliner (som Krossen skole) 
Rusjebaner  - kanskje en annen plass enn 
sandbassenget. 
 
Blir det talentiade i år? 
Elevrådet er interessert i det. Gjerne i mars 
 
Dyr (høner) i jungelen?  
Elevrådet diskuterte:  
-allergier 
-mating/foring 
-rømmer 
-rotter 
De som har høner bør heller invitere med seg 
barn hjem.  

 
Vaskepersonalet/rektor 
 
Rektor/vaktmester 
 
 
Rektor/inspektør/FAU 
 
 
 
 
Elevrådet 

9/19 5.trinn 
Ønsker ei klokke som henger på veggen til 
skolen. 
Sterkere ringeklokke på baksiden av     
skolen. 
Datadag:  Ha med data-duppedingser 

 
Rektor 
 
Vaktmester/rektor 
 
Elevrådet 



Referat Karianne Pedersen  

Må vi egentlig ha lekser?  vi ønsker heller 
lengre skoledag 
Mange har tykke sykkeldekk og får ikke festet 
dem i sykkelstativene 
Snurrene i sandbassenget er dårlige og den 
ene kan løftes av 
Male sola og ting i skolegården på nytt 
Den store ronsa (fugleronsa) må sjekks på de 
sorte bitene. De er løse. 
Hva kan den store plenen brukes til?  
Grønnsakshage, markblomster, drivhus til mat 
& helse kan ha ansvaret for.  
Kan vi ha en kampanje for renere toaletter i 
skolegården? Det trekkes ikke ned og er tiss på 
gulvet. Mest guttedoen.  
 
Såpa på «utedoene» lukter ikke godt. 
Kjøpe airtrack i gymsalen (myke matter) 
Klatrestativ 

Rektor/lærerne 
 
Rektor/vaktmester 
 
Vaktmester 
 
Rektor/vaktmester 
Vaktmester 
 
 
 
 
Representantene 
prater om det på 
trinnet. 
 
Vaskepersonalet/rektor 
Gymansvarlig 
Rektor 

 
 
 


