Elevrådet ved Krossen skole 2018-19
Referat fra møte 25. september 2017
Elevrådsrepresentanter:
Vara:
4A: Julie Holst Flottorp
4B: Leana Fossdal Handegaard
5. Næ: Hava Elderkhanova Nasjmudinovna
6. Næ: Hannah Hummelvoll-Rud
7. Næ: Isa Abdallah
U1: Stig Adrian Albrecht
U4: Michael Grøttem
U5/6: Amir Qurbani

Minh Quan Phan
Victory Ibanez
Thorbjørn Haugen

Jan Ivar K. Gundersen

Sak 1-18: Valg:
Hannah Hummelvoll-Rud, 6 Næ ble valgt til elevrådsleder. Julie Holst Flottorp 4A ble
nestleder. Vara for 6 Næ, Victory møter fast i elevrådet.
Sak 2-18 «Bingen»:
Det har vært mye uro i «Bingen» i høst. Elevrådet har laget egen plan og nye regler. Se
vedlegg.
Sak 3-17: Møteplan:

Elevrådskurs: Onsdag 10. oktober. Hele dagen.
Neste møte:
Fredag 19. oktober, kl. 09.15
Eventuelt:
- Elevrådet vil se på gressplenen bak «Bingen», om den kan brukes bedre enn i dag.
Befaring neste møte og innspill fra klassene.
- Vi ønsker større sykkelstativ med flere plasser. Det hadde vært fint med tak over.
Oversendes rektor.
- Grus i bakken mot Setesdalsveien. Dette har Parkvesenet lovet oss før, og Jan Otto
tar saken opp igjen.
- Elevrådet ønsket ikke lekser, men økt skoletid. Oversendes ledelsen og ped. team.
- Vi ønsker å male opp klasserom etc. slik at de blir mer livlige. Oversendes ledelsen.
- Vi ønsker hobbydag og skøytedag. Jan Otto tar dette opp med rektor.
- 6. og 7. Næ ønsker ikke fysak om morgenen. Vi vil ha det på ettermiddagen!
Oversendes ledelsen.
- Vi etterlyser søppelbøtter i Dekkjungelen. Oversendes John/Vaktmester.
- Vi ønsker nett i basketballmålene ute. Jan Otto ordner det.
- Volleyballnett må oppgraderes. Det kan være lurt å vente med dette til våren.
- Vi oppfordrer lærerne til å ta klassen ut for å plukke søppel og feie i skolegården. Kart
over klassens områder henger på personalrommet.
- Elevrådet oppfordrer kontaktlærerne til å ha mer uteskole!!

Jan Otto Jahnsen
Elevrådskontakt/Referent

