Elevrådsmøte
Tilstede: Karianne P (lærer)
1. Ino
2. Alfred
3. Sina
4. Mathea
5. Hermann
6.  Ikke møtt
7. Huynjea
Saksnr
1. Saker fra trinnene:

2. Ønsker en rund rutsjebane. Flere
lekeapparater i sandbassenget, feks.
treningsstativ.
Dobbeldekket trenger en stige til at
barna kommer opp .
Etterlyser vennebenken.
En myk ball til kanonball, små hus i
sandbassenget.
3. Ingen saker. Skal ha klassens time
senere i dag.
4.
ønsker karneval, dra på turer og
ekspedisjoner med klassen til feks. AQ,
dyreparken, kino, fotball, tur med buss.
- Dette må avtales med kontaktlærer.

5.

6.
7.

Lys i Jungelen.
Ønsker to vakter i Jungelen for å unngå
stjeling fra hyttene.
Kan vaktmesteren se over
bordtennisbordene. Bordene er litt slitt.
Moden for utbytting?
Kan vaktmesteren se over
basketballkurvene. De er slitte og
kjettingen begynner å ruste
Ikke tilstede
Fotballene som deles ut på trinnene blir
fort slitt. Er det litt dårlig kvalitet? Ønsker
god kvalitet på ballene. Ønsker 6’er
baller.

Ansvar
Elevrådsrepresentante
r

Ang. vennebenk:
Elevrådet ønsker heller at TL
skal settes i drift igjen. En
vennebenk kan også føre til
erting og stigmatisering av
utenforskap.
Ang. kanonball: A L L E
trinnene har fått ny ball i
januar.

4.

A. Miljøråd/grønt flagg – felles regler
Innspill fra trinnene:
1. Plante frukttrær, bær og grønnsaker og
blomster som er insektsvennlig
- søppelplukking
- gi restemat til dyrene
-spise opp nistematen
-kjøpe brød som er bakt i nærheten
2. Plukke søppel
3. Ikke bruke matpapir til niste, kun
matboks
-spise opp nista
-dele opp frukten, da er det enklere å
spise opp
-bruke mindre tørkepapir 1-2 tørk til
hendene.
-bruke mindre såpe
4. Ingen forslag.
5. Et område på gresset som bare skal
vokse, slik at det blir natur til insektene

Trinnene, inspektør,
Miljøråd, elevråd, FAU

6. Ikke tilstede på møtet.
7. Hadde jente- og guttegruppe, ikke
vanlig klassens time.
Miljørådet består av:
Erik Støen, inspektør
3. Maria
4. Clara, Silius
5. Anna, Jone
6. Synnøve, Una
7. Madi, Ole

3.

Dato for Talentiade - 24. april kl 12.45
Elevrådet rigger i gymsalen sammen med
varamedlemmer fra alle trinnene.
Generalprøve torsdag 23.april.

Elevrådet
Kontaktlærere

Påmeldingsfrist: 20.mars.
Skjema deles ut i klassene.
Maks 3 innslag fra hver klasse
● trekke lodd
● stemme på trinnet (de eldste trinnene)

Karianne ordner

● læreren hjelper til med utvelgelse.
● hvert innslag kan ha makstid på 2,5
min.
Dato for Rulledag - 12.juni.
Elevrådet har ansvaret.
4.trinn har ansvar for å rigge sykkelløype.

Saker til neste klassens time:

4.

5.

OBS - OBS!!!
Håndballbanen: Bare lov til å spille fotball mot
målet ved gymsalen pga sikkerheten til dem
som er i sandbassenget.

Jungelen
Hvordan har leken i Jungelen fungert med
tomter til hvert trinn?
Hva er bedre nå?
Evt forbedringstiltak eller endringer:

6.

Neste elevrådsmøte er fredag 20.mars 1.time

ref. Karianne Pedersen

Elevrådsrepresentante
rKontaktlærer

