
 

 

Elevråd nr. 4 

Fredag 11. desember 

5. -10 klasse 

 

Til stede: Kristian, Lene, Marius, Tyra, Theo, Anne, Thelma, Olav, Ida, Sebastian, Kjersti og 

Tov. 

 

13.20. Referat- Anne leste opp referat fra sist møte 

14.20. Gave til åpning av ny skole. En person i kommunen ønsker å gi tilskudd (ca. 

10 000kr.) til åpningen av den nye skolen. Elevene ble bedt om å komme med forslag til hva 

pengene kunne brukes til. 

5. kl. hadde ingen umiddelbare ideer til hva pengene kunne brukes til. 

6.kl. ønsket nye deksler til iPadene og ellers nyttige ting til klasserommene. 

7.kl. Toastjern og bålpanne 

8.kl.  Minikjøleskap 

9.kl. Bålpanne til gapahuken foran den nye delen av skolen 

10.kl. Kake til alle, nye pc’er til 9. og 10.klasse og bålpanne til gapahuken foran den nye 

delen av skolen. 

15.20. Saker fra de ulike klassene: 

5. klasse:  

- Få lov å bruke toastjern. Kari sa at det pga. korona, ikke lot seg gjøre. Elevene svarte at 

andre klasser brukte det. For å hindre smittespredning skal ikke toastjern brukes. 

- Lang vei å gå i forbindelse med koronarestriksjoner (på morgenen)? Må gå rundt hele nye 

delen av skolen for oppmøte. 

- Elevene ønsker seg elektrisk blyantspisser og mikrobølgeovn 

- Trenger ny ballbøtte og balltre (Kari minnet på at det kunne «bestilles» via Amund og ALF-

elevene på ungdomstrinnet) 

- Elevene etterlyser beholder på pultene til å ha sakene sine i. Kari opplyste om at de på u-

trinnet tok med egne,- f.eks. gamle iskrembokser. 

 

6. klasse: 

- Ingen saker 

7. klasse: 



 

 

- Ønsker toastjern (se kommentar ang. samme forespørsel og 5. klasse) 

8.klasse: Ingen saker 

9.klasse:  

- Ønsker pantekasse til flasker i klasserommet 

- Ha baller i ballkasse, så de kan ta den med ut og ikke vente på at lærer skal komme med 

ball 

- Ønsker toastjern og vannkoker (se tidligere kommentarer om toastjern) 

10. klasse: 

- Lurte på status ang. ballbinge. Kari opplyste om at det ikke var med i budsjett for den nye 

delen av skolen. Det må søkes om penger til ballbinge via f.eks. Atrå i morgo, idrettslag, FAU 

eller lignende. 

- Stilte spørsmål om hvorfor skole mandag og tirsdag med tanke på økt smittepress med 

besøkende, hjemvendte søsken etc. Kari sa at vi måtte forholde oss til hva kommunalsjefen 

hadde bestemt.  

Elevrådsrepresentantene i 10.klasse valgte å sende et leserbrev ang. saken til Rjukan 

Arbeiderblad etter å ha sett elevrådet på Rjukan ungdomsskoles sak i RA lørdag 12. 

desember.  

Rjukan ungdomsskoles elevråd fikk i kommunestyre 17. desember lov til å stille spørsmål 

ang. skole mandag og tirsdag før jul. Elevrådsrepresentantene fra vår 10. klasse fikk lov å 

høre på.  

Samlet beskjed fra kommunen er at de ser på det som smittemessig forsvarlig å ha skole 

mandag og tirsdag. 

 

16.20. Fra og med januar 2021 blir alle klassene fra 5.-10.kl. med på alle elevrådene. De blir 

avholdt ca. en gang i måneden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


