
 

Referat elevrådsmøte 4.5.21 
 
Til stede: 

1. Amanda 
2. Lava 
3. Lea 
4. Storm 
5. Kimon 

      6. Dennis 
      7. Mathilde og Synnøve. 

Sak  Ansvar 
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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 samarbeidsutvalget (to representanter) 
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SU-møte  
Greit å være med på Teams.  
Vi prater ikke så mye, men vi forteller litt om 
elevrådsarbeidet. Neste møte er slutten av mai. 

Mathilde og 
Synnøve 

3 Fra trinnene:  
Forslag til fellesarrangementer/sosiale tilstelninger: 
7.trinn: arrangere digital talentiade  
6.trinn:, lekedag (ha med en leke) rulledag med el-
sparkesykler ol. og godteri.. 
5.trinn: Rulledag, aktiviteter, talentiade. 
4.trinn: Flere lesekurs, ellers det samme som de andre. 
3.trinn: Som de andre. 
2.trinn: Utkledning, rulledag, ha-med-dag. 
1.trinn: Utkledning, ha-med-dag. bilder av figurer vi liker 
på garderobeplassen.  
 
Klassiade/Talentiade 
-konkurranse på trinnet.  
-vinner kåres og spilles inn på film 
-Hver klasse leverer inn sitt bidrag til Karianne P 
-Alle trinnene ser bidragene og gir en stemme til 1-4 og 
en stemme til 5-7. 
 
Alle bidragene må være levert Karianne P innen torsdag 
3.juni, før elevene går hjem.  
 
Karianne sender sender ut invitasjon og påmelding. 

 

Ta med referat fra 

klassens time, slik at 

det er enklere å huske 

innspill i elevrådet. 



 

Karianne P trenger litt hjelp til det tekniske... 
 
Eksempler på bidrag: Sang, dans, kunst, instrumentl, 
animasjon, trylling, triksing med ball osv. 
 

4 Tilbakemeldinger til elevrådet og klassene. 
● Ronsa bak skolen skal fjernes, men står inntil 

videre. Blir ikke satt opp ny.  
● Fellestoalettet ved gymsalen er kun jentedo for 

5.trinn. Kan adm/trinnet sette opp en plakat? 
● Minner om plantekassene må ryddes og klargjøres 

for såing av frø. Noen trinn er allerede igang med 
forkultivering i klasserommene. Noen venter på 
varmere vær for å så direkte i kassene.  

● Husk søppelrydding på skolens område.  
4.trinn har ansvar denne uke (18), så 5. i uka etter 
der osv. 

Administrasjonen 

4 17.mai 
Korpset kommer til skolen kl 10.00. 
Flaggheising og “Ja, vil elsker”.  
Fellessang og dans i skolegården: “Enig og tro til Dovre 
faller”. Skolegården deles opp til  kohortene. 
Påkledning: klær i fargene rødt, hvitt eller blått.  
17.mai-leker på trinnet.  
 
Elevene samarbeider med lærer for å finne aktiviteter.  
 
1.trinn: svampekast, og besøk av klovner. 
2.trinn: Potetløp, kaste på boks, katten og musa,  
            sekkeløp, tautrekking, kahoot 
3.trinn:  
4.trinn: Kahoot og aktiviteter ute 
5.trinn: Svampekast og mat 
6.trinn: Kaker og pynte seg 
7.trinn: Svampekast på lærerne, mat.  
-Alle elever og voksne får en is hver.  
-Det er lov å pynte seg eller kle seg i rødt, hvitt og blått. 
-SFO vil også markere dagen.  

 
 
Hvem leder 
dagen? 

5. Saker til neste gang: 
Elevene/lærere avsetter tid til å holde klassiade.  
Vinnerbidraget fra trinnet må filmes og sendes digitalt til 
Karianne P.  
 

-Talentiade 4.juni 2021 - digitalt. Elevene kan kle 
seg i masker denne dagen. Gjerne lage masker i 
K&H i ulike materialer.  
 

- Tid for neste møte er tirsdag 25.5.21, 4.time.  

 

Referat Karianne Pedersen  


