
 

 

Elevrådsreferat nr. 4, 27. november 2019 

Sted: Kantina i Atråhallen 

Til stede:  

4. klasse: Carita, Ivo 

5.klasse: Vetle, Mari 

6. klasse: Morten, Linnea F. 

7. klasse: Sebastian 

8.klasse: 

9. klasse: 

10.klasse: 

Karita, Morten, Vetle, Mari, Linnea E. Sebastian, Ivo, Carita, Linnea M., Sondre, Tobias, 

Ingeborg, Camilla og Knut 

Marianne og Kari 

 

32-19: Uteområde.  

Alle elevene var enige i at det gikk stort sett greit.  

Å passe på for ungdomsskoleelevene:  

Språkbruk (banning!) 

Ikke ha mobiltelefoner eller mat/godteri de har kjøpt på butikken ute blant barneskoleelever 

(heller ikke i akebakken).  

 

Ikke oppta «Vennebenken» utenfor barneskolen.  

Er de med på TL skal de innordne seg TL reglene og ikke «ta over» leken eller boikotte i 

f.eks. slåball. Ved aking kan de bruke de røde mattene. 

Å passe på for barneskoleelevene:  

Ikke bruke trappa utenfor ungdomsskolen ved TL.  

Ungdomsskolen bør gi beskjed til barneskolen når det er tentamener/prøver slik at det ikke 

legges opp til uteleker etc. rett utenfor ungdomsskolen. 

33-19: Trygghet og trivsel i friminutt 

Barneskolen gjennomførte en undersøkelse om trygghet og trivsel i fjor. Det var tre områder 

hvor elever kunne føle seg utrygge: i skogen, i akebakken og på bussholdeplassen. Viktig at 

lærere som har inspeksjon er oppmerksomme på dette. 



 

 

På bussen: Ungdomsskoleelevene opplever ofte at barneskoleelevene opptar setet ved 

siden av seg (har sekken stående i setet) og at det er mye bråk på bussen. Marianne sa at 

dette var noe de ville ta opp i klassene på barneskolen. Det er tidligere tatt opp med 

busselskapet, men det har ikke hjulpet. 

Ellers er det viktig å overholde reglen om at det bare er lov å kaste snøball på veggen 

bortenfor Marum-Ullern. 

Elevene på barneskolen fortalte ellers at de stort sett snakket med venner og lekte i 

friminuttene. De har TL på tirsdager og onsdager.  

Elevene på ungdomsskolen kan være inne i friminuttene og prater for det meste eller bruker 

mobil/iPad. Noen er ute. De bruker ellers kantina/hallen i matfriminuttet. Noen savner 

muligheten til å spille brettspill (slik de kunne gjøre på lesesalen i «gamleskolen»). 

 

34-19: Åpne aktivitetskvelder på det nye biblioteket 

Når det nye biblioteket åpner er det planer om å ha aktivitetskvelder der. Elevene hadde 

mange forslag til hva de kunne inneholde. Blant annet: Brettspill, gaming, koding, boksirkel, 

filmkvelder, Escape Room, disco, Beat for Beat, konserter, lage ting, lesekvelder, sang, 

tegnekonkurranser, mattekvelder, Kahoot . Dette kommer vi tilbake til i et seinere elevråd. 

Gode stoler og sofaer! 

 

 

Neste elevråd vi skal ha felles blir i uke 9. 

 

Referent Kari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


