
Elevrådsmøte 11.10.19 
 
Tilstede: Karianne P (lærer) 
 

3. Sina 
4. Mathea 
5. Herman 
6. Olav 
7. Hyunjae 

Saknr  Ansvar 

1 Oppfølgingssaker 
 
Fotballer. Alle trinn har mottatt fotball fra «Areal og 
transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen» for 
deltakelse i Beintøft. 
Elevrådet oppfordrer klassene til å ta vare på 
fotballene. 
 
Leker til sandbassenget. 
 

 
 
Beintøft  
 
 
 
 
 
SFO/elevrådet kjøper 
inn 

2 Styremøte 
Herman (Olav) og Hyunjae referer fra styremøte 
Neste møte 7. november + miljøråd 

- Leksefri skole 
Hva mener klassene om dette? 
 
4.trinn 
Noen ville og noen ville ikke ha lekser.  
Det er gøy å gjøre lekser, ikke alle har hobbier 
eller er med venner, og ønsker å ha noe å gjøre 
etter skoletid. 
5.trinn: 
Mot lekser: Mente at det ble nok press når de 
begynner på ungdomskolen. Bør være mindre 
press på barneskolen.  
For: 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. 
7.trinn:  
For: 13 Mot: 21.  
Ja til leksefri: Gir oss mer fritid 
For lekser: Vi må øve oss på lekser, kan få dårlige 
karakterer når vi blir eldre, kan være vanskelig å 
følge med på ungdomsskolen og vidergående hvis 
man ligger etter i fag. Leksene gjør at vi repterer 
det vi lærer på skolen, og husker det bedre.  
1., 2., 3. og 6.trinn:  
Hva mener dere om leksefri skole? For og i mot.  

 
Herman og Hyunjae 
 
 
 
 
4.,5. og 7.trinn refererer 
fra klassens time. 



 

3 Miljøråd/Grønt Flagg 
Alle representantene får forslag til regler fra 
trinnene i klassens time. 

- Velge til sammen 4 representanter fra  
5., 6. og 7.trinn som skal sitte i rådet.  
 

- Det velges i elevrådet, evt trekkes lodd, ved 
mange kandidater. 

(I dag rydder vi skolegården for søppel, sorterer 
søppel ganske godt, seconhand-butikk på 
aksjonsdagen/miljøuka) 
 
Hva kan gjøres i hverdagen? 
eks: *gå/sykle til skolen uansett vær 
        *nistemat i matboks (plastikk, blikk eller  
        annet?) matpapir eller plastpose? 
        *redusere avfallet ved skolen? – Hvordan?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hva ønsker elevrådet å arbeide med dette 
skoleåret? 
 

- Grønt Flagg: Miljøskole 
 * Felles miljøregler på trinnene 
 * Gressplen bak skolen gjøres om til et 
innsektsvennlig område. (Biehotell, 
blomster, trær o.l.) 

 
- Talentiade 

 
- Rulledag 

 
- Datadag: Forslag fra 5.trinn: Opplæring  

1 til 1. De flinke/eldre kan lære de yngre. 1.-
3. Ipad, 4.-7.trinn Crome Book.  
 

- Utlånsbu/TL i langfri. Elevrådet ønsker å få i 
gang TL igjen. 5.trinn har gledet seg til å 
være Trivselsledere. TL ble avsluttet juni 
2017.  
 

Utfordringen med TL var at det var mye å drifte for 
læreren som hadde ansvar, i forhold til avsatt tid.  

 
 

 
 
 
Elevråd, inspektør, 
trinnene 
 
 
 
 
Elevrådet 

5 Neste elevråd:   

 
Referat: Karianne Pedersen 
 



 


