
Skoleåret 2020/21 

Elevrådsmøte nr. 2, 5. – 10 trinn, 15. oktober 

Til stede:  

5. klasse: Lene og Kristian 

6. klasse: Thelma og Olav 

7. klasse: Tyra og Marius 

8. klasse: Ida og Sebastian 

9. klasse: Kjersti og Knut 

10. klasse: Anne H. og Theo 

 

4.20: Knut leste opp referatet fra forrige møte. 

5.20: Klassene fra mellomtrinnet la fram sine saker.  

 

5. klasse ønsket seg nye og mykere stoler, nye balltre (Kari tipset om at det gikk an å spørre 

elevene i ALF klassen på ungdomsskolen om de kunne lage noen), flere tennisballer og nye 

fotballer, kin-ball, nye lekebiler, sandformer, og spader i sandkassa. De ønsket også at det 

kom ny sand der. De ønsker seg nye brettspill på Torvet og nye låne-headset. 

 

6. klasse ønsket seg flere husker, nye fotballer, trampoline og zip-line i skogen. Kari sa at 

zip-line nok var vanskelig å få til av sikkerhetsmessige grunner, men at det å lage en 

aktivitetsløype kunne være en god ide. 

De ønsket også at det ikke var faste soner, men at hvis en sone var «ledig» kunne man 

benytte seg av den. De ville gjerne ha tillatelse til å game i friminuttene og få mindre lekser. 

 

7. klasse ønsket seg flere(nye) fotballer og flere balltre (spørre ALF-klassen på 

ungdomsskolen om de kan lage?) og tastaturer til iPadene.  

De vil gjerne ha regler for slåball/brentball oppslått på veggen borte ved MU-bygget. 

De sa også at det hendte det manglet sprit i dispenserne på utsiden av skolen. 

6.20: Rektor informerte om mulig endring av bruk av MOT og TL på skolen vår. Hun fortalte 

kort om Drømmeskolen, som inneholder mye av det samme som MOT og TL, men med en 

litt annen vri. Det vil bli lagt ut link i Showbierommet til elevrådet med flere detaljer slik at 

dere får vite mer om Drømmeskolen som opplegg. Hver klasse bør ha et klassemøte hvor 

dere diskuterer hva dere synes. Dere kan invitere rektor med på møte, så hun kan fortelle 

mer om hva det går ut på. 

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget skal ha møter om Drømmeskolen i siste halvdel av 

november. Alle klassene bør ha avholdt klassemøter om Drømmeskolen før fredag 6. 

november. Ta kontakt med rektor slik at hun har anledning til å være med på møte. 

Elevrepresentantene på 10. trinn lurte på om det ble MOT-møter resten av skoleåret. Rektor 

sa at det ville bli avholdt noen, om enn ikke like ofte eller i samme form som tidligere. 

-------------------------------------------------------------- 
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Saker fra ungdomstrinnet: 

7.20: Åpning av ny skole. Alle klassene har levert inn forslag til rektor om hvordan åpning av 

den nye skolen bør være. Hva vi får til avhenger bl.a. av Corona-situasjonen. Kari informerte 

om at det vil ta minimum 10 uker før vi kan flytte inn pga. leveringstid på noen av møblene 

som er bestilt. 

8.20: Klassene fra ungdomstrinnet la fram sine saker. 

8. klasse hadde ingen saker å ta opp. 

 

9. klasse ønsket større variasjon i aktivitetene i friminuttene. De ville gjerne spille mer basket 

og slåball og ta i bruk idrettshallen. De ønsket også å gå på butikken en dag i uka.  

10. klasse ønsket også en butikkdag i uka. De hadde forslag om at den kunne legges på 

ulike dager for de ulike klassene slik at man ikke blandet kohorter og det ble færre elever i 

butikken av gangen.  

De lurte på når de kunne avholde juleball og om kohorter også gjaldt der.  

Mange av 10.klassingene ønsket også skolemelk og savnet mulighet for å drive kantine. 

Kari sa at så lenge vi var i gul sone, var det usikkert med både juleball og kantinedrift for 

øyeblikket. 

Til slutt ønsket 10. klasse at ungdomsskolen kunne kjøpe inn en ballpumpe, så Theo kunne 

få tilbake sin :) 

Ønske om ballbinge ved ungdomstrinnet kom vel først og fremst fra Kari, men er et ønske 

som vi håper FAU, idrettslaget eller Atrå i morgo kan søke om midler til. 

 

Neste elevrådsmøte for 8.-10.klasse er mandag 9.november kl.  13.40 – 14.40 i 

Allrommet. 

NB! Husk å lese igjennom arbeidsinstruksene til elevrådsrepresentantene! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skoleåret 2020/21 

 

 

 

 

 

 


