
 

 

Elevrådsmøte Tirsdag 10. Januar 2017 
 
 
Nettvett/foredrag med politiet 
Det er kommet gode tilbakemeldinger fra elevene Det er ønsket flere foredrag, og med muligens 
andre temaer som f.eks alkohol, narkotika osv. 
 
Toastjern rengjøring  
Onsdager skal 9.klasse vaske toastjernene. Jørn snakker med Ann Kristin om å legge dette inn 
som fast oppgave på mat&helse. 
 
Billiardordning 
Eleven som vil spille, melder ifra til de som står i kantina. Eleven blir da skrevet opp på en liste 
over hvem som spiller(etter tur). Etter man har spilt kan man skrive seg opp (igjen) nederst på lista. 
De som er øverst på listen, har førsteretten til å spille. En egen bok legges i kantina. 
 
Forandring på planen 
Som forventet har det blitt noen forandringer på planen i spesielt 9.klasse og 10.klasse. 
Ikke alle leksene blir skrevet opp på planen, men blir heller tatt opp i timen. 
Dette er for at elevene skal bli forberedt på videregående, slik at det ikke skal bli så stor overgang 
fra ungdomsskolen til videregående.  
 
Stikkball i storefri 
I starten av spillet skal det bli pekt ut 2 dommere(som blir valgt av fellesskapet) 
Blir tatt opp i klasserommet. 
-Se regler nederst i referatet. 
 
NM i skolelunsj  
NM i skolelunsj ble dessverre ikke noe av.  
Men som en slags "trøst" så kommer det mest sannsynlig til å bli en slags felles lunsj for alle på 
ungdomstrinnet. 
 
Andre saker 
Det er nå blitt slutt på skolefrukt, det er blant annet fordi vi har fått klager av rengjøringspersonalet 
om at frukten har blitt kastet rundt. I tillegg er det ikke mer penger igjen av “fruktbudsjettet”. 
 
Regler stikkball(Jørn laminerer) 
Max 3 skritt. 
Blir du tatt må du gå ut av banen, og vente til den du ble tatt av blir tatt. 
Kl. 11.50 og kl. 12.00 er det “alle fri”. 
Hvis man tar imot ballen(uten at den har vært i bakken) blir personen som kastet ballen tatt. 
(gjelder også hvis en annen som blir kastet på, hiver opp ballen slik at du tar den imot) 
Ikke lov til å kaste det hardeste man kan, med mindre man er langt ifra. (motsatt side av banen) 
Skal velges ut 2 dommere av de som spiller stikkball i friminuttet. Dommerne skal passe på slik at 
ingen bryter reglene. 
Ved regelbrudd (etter en advarsel fra dommerne) kan man risikere ikke få spille. 


