Elevrådet på
Stangeland
REFERAT

Tilstede:

Fravær:
Sak nr.
6/20-21

MØTETYPE:
MØTE NR.:
DATO:

Elevrådsmøte
3: 20-21
28.10.20
kl. 09.30-10.15

STED:

Blokså
Stangeland skole

MØTELEDER:

Jeaneth Stokkeland

MØTEREFERENT:

Jeaneth Stokkeland

4B Enok Ueland, 4C Lillian Thu, 4A Mie Stokka, 5A Isak Eide, 5C Sindre
Liebich, 6A Didrik Gramstad Thorsen, 6D Kjersti Pettersen, 7A Thya Mæland,
7B
Frida Eik Sætren, 7C Kari Backman Birgirsson, 7D Angela, og elevrådskontakt
Jeaneth Stokkeland
Thea Lund 5B, Marthe Hollund 6B, Sigmund Lende 6C

Vi forbereder oss sammen til BUKS neste uke.
Forberedelser til BUKS kurs:
- Vi har snakket sammen om fire problemstillingene under

1. Hvordan jobber elevrådet på din skole? (erfaringsutveksling)
- Hva er bra?
Elevene syns det er bra at vi har møter ofte.
Det er bra at elevrådet ikke er skummelt, og at den voksne hører på oss og
er snill
Det er bra at vi får lov å si vår mening, og at det ikke bare er de voksne
som bestemmer alt.
- Har dere ideer om hva som kunne vært annerledes?
Elevene hadde ingen ideer på hva som kunne vært annerledes.

2. Hvordan kan elevrådet jobbe for å få inn ideer/ saker fra andre elever
på skolen?

Elevrådsrepr. i hver klasse kan skrive forslag og ideer ned i
elevrådsboken sin.

Klassen kan lage en elevrådskasse der alle i klassen kan skrive det de
ønsker skal bli tatt opp på en lapp og legge oppi. Elevrådsrepr. i klassen
tar med seg lappene til elevrådet
Elevrådet burde bli flinkere på å informere de minste 1-3 klasse om at vi
har et elevråd på skolen, og generell info om dette.
Utifra dette forslaget vil leder og nestleder lage en presentasjon om
elevrådet på Stangeland skole. Når presentasjonen er ferdig vil de gå
rundt i de ulike klassene på 1-3 trinn og snakke om elevrådet.
3. Hva mener du er en god elevrepresentant?
En god elevrådsrepr. er en som kan lytte til andre sine meninger, men
også tørre og si sine egne meninger.
En klassen kan stole på.
En god elevrådsrepresentant kan være tøysete, men klassen må stole på
at den er seriøs i elevrådet.
En som er ærlig med klassen om det vi har snakket om på elevrådet.

7/20-21

Elevrådet lurer på om det er bestemt hva “millionen” skal brukes
på.
Jeaneth informerer om at det er bestemt at noen av pengene skal gå
til utbedring av toaletter på skolen, fordi det er kommet frem at
noen elever holder seg for å gå på do en hel skoledag fordi de syns
at doene er så ekle og i ustand.

