
 

 

Elevrådsreferat nr. 5 

8. februar 

 

Til stede:  

5. klasse:  Kristian og Lene 

6. klasse: Thelma og Olav 

7. klasse: Marius og Tyra 

8. klasse: Ida og Sebastian 

9. klasse: Tov og Kjersti 

10. klasse: Anne H. og Theo 

 

1.21: Anne leste opp referat fra forrige elevrådsmøte 

2.21: Skolen har fått en pengegave på ca. kr. 10 000kr til nytt bygg. 

Etter innspill i forrige elevråd ble det bestemt at bålpanne(r) og brettspill 

var det som ville komme flest til gode. Det var mange andre ønsker, men 

de var enten for dyre i innkjøp eller ville ikke gi mange nok elever en del 

av pengene. 

 

Bålpanner. Det var ønske om alt fra «full pakke» til forslag om 

varmeskjermer, gnistfangere, rist, sneisepinner, steikeplate, pizzastein, 

pizzaovn, popcorngryte, sidebord m.m.  

Svar: Her må de som kjøper inne finne ut hva som er nødvendig og hva 

det er råd til. 

 

Brettspill: Mange ønsker.  

 

Svar: Vi kjøper inn etter hva det er mest ønsker om og hva det er råd til. 

3.21: Olweus. En høringsrunde om hvordan de ulike klassene følte at 

Olweus og mobbing ble håndtert i klassene. 

Elevrådsrepresentantene på mellomtrinnet mente at det var lite mobbing 

og at lærerne på trinnene tok opp mobbing som sak ofte nok. 



 

 

Elevrådsrepresentantene på ungdomstrinnet var litt mer usikre. De hadde 

noe i UV-timene, men følte ellers at det ikke var noe stort fokus på det. 

De mente likevel at det ble tatt opp ofte nok da klassemiljøene var gode. 

Kari sa at mobbing kunne bli tatt opp i ulike fag med ulik vinkling uten at 

det nødvendigvis ble kalt Olweusmøter, og det var elevene enige i. 

4.21: Saker fra klassene: 

5. klasse: Skal TL-ledere og elevråd få en dag på Rjukanbadet for «god 

innsats»?  

Svar: Om det fortsatt er kohorter – bestille brus og pizza og ha en 

avslutning på skolen. 

 

6. klasse: Hadde ingen saker de ønsket å ta opp. 

7. klasse:  

 

Ønsket seg: toastjern, vannkoker og microbølgeovn i klasserom, nye 

tusjer og fargesett, at det var lov å ake flere samtidig, rullgardin til lite 

grupperom.  

Svar: Innkjøp av diverse utstyr må sees på ut ifra hva det er råd til. Så 

lenge vi er på gult nivå er det ikke lov å bruke toastjern og vannkoker i 

klasserom. Microbølgeovn er ikke prioritert i klasserom. 

 

Egen taxi til Gauset fordi elevene kommer seint hjem pga. at de må 

oppom Gjøystabygda først.  

Svar: Det lar seg ikke gjøre pga. økonomi. På morgenen blir de fra 

Gjøystadal bli hentet tidligere. 

 

World Cup i Telemark på Gaustablikk.  

Svar: Det blir ikke arrangert WC på Gaustablikk i 2021. 

8. klasse:  

 

Musikk ute i friminutt.  

 

Svar: Dette vil bli tatt opp og sett på hvordan det i praksis kan fungere 

med tanke på spillelister, ansvar osv. 

 



 

 

Egen hylle til mobiltelefoner, da det er mer oversiktlig enn å ha de i 

skuffene.  

Svar: Siden elevene nå har mulighet til å bruke hyller i gangen også, bør 

det være mulig å ha mobiltelefonene i skuffene inne i klasserommene.  

Taxien til Austbygde kjøre for tidlig, så elevene er stressa fordi de er 

redde for å ikke rekke den.  

Svar: Dette tas opp med Tinn Taxi. 

  

Bussen til Rjukan er alltid seint ute. Er det mulig å få den til å komme 

tidligere?  

Svar: Dette er tatt opp med busselskapet tidligere, men det ser ut som 

om det vanskelig lar seg gjøre. 

9. klasse:  

PCene er gamle og fører ofte til problemer for elevene. Det kan gå ut over 

skolearbeid. Er det planer om å kjøpe inn nye?  

Svar: 9. og 10.klasses pc-er står på utskiftingslista – ingen klar dato for 

når det kan skje. 

 

Lov å bruke mobiltelefoner inne i friminutt? Det er lov på Rjukan 

ungdomsskole.  

 

Svar: Tas opp på u-trinn. 

 

Mulig med kantine? På Rjukan ungdomsskole har elevene som har ALF i 

8.klasse i oppgave å lage baguetter til salg på fredager. Elevene går 

kohortvis og kjøper.  

Svar: Kantine – må avklares personellmessig og eventuell logistikk på 

dette. Nå har vi fasiliteter tilgjengelig. MÅ GÅ I NULL økonomisk -  det er 

et minimum. 

 

Ønsker musikk inne/ute i friminutt.  

 

Svar: Se svar for 8. klasse. 

 

Lov å bruke «Just dance» på skjermen i friminuttene?  



 

 

Svar: Tas opp på u-trinn. 

 

Ønsker seg toastjern tilbake i klasserom.  

 

Svar: Så lenge vi er på gult nivå er det ikke lov å bruke toastjern og 

vannkoker i klasserom. 

 

Er det mulig å ha en plantime/studietime i løpet av uka?  

 

Svar: Plantime/studietime- da må vi forlenge skoledagen – det er et 

bestemt antall timer alle elever i grunnskolen skal ha i løpet av 10.år i 

ulike fag. Dvs at hvis vi skal ha en ekstra time inn i uka må skoleuka 

utvides med en time. 

 

 

Få en tydeligere oversikt over inne/ute friminutt.  

 

Svar: Så lenge det er over 10 kuldegrader skal elevene være ute i det 

lange friminuttet (hvis de ikke er i hallen). 

 

Blir det skidag? Hvis ja,- hvor skal den avholdes?  

 

Svar: Vi kan få det til i en eller annen form, men hvis vi fortsatt har gult 

nivå kan ikke kohorter blandes. 

10. klasse:  

 

Ønsker vanndispenser.  

 

Svar: På gult nivå kan vi ikke ha felles vanndispenser. 

 

Ønsker å avholde kantine.  

 

Svar: Kantine – må avklares personellmessig og eventuell logistikk på 

dette. Nå har vi fasiliteter tilgjengelig. MÅ GÅ I NULL økonomisk -  det er 

et minimum. 

 

PC-problemer.  

Svar: 9. og 10.klasses pc-er står på utskiftingslista – ingen klar dato for 

når det kan skje 

  



 

 

Vil det bli mulig å avholde skoleball? 

 

Svar:  Det er ikke lett å se inni krystallkula i forhold til smittevern og 

restriksjoner. Men vi holder muligheten åpen og håper på bedre dager. 

 

Kan man på onsdager ha halltid fra friminuttet starter til kl. 12:00, så de 

likevel kan ha hele hallen?  

 

Svar: Tas opp på u-trinn. 

 

Blir det benker i gapahuken?  

 

Svar: Det følger ikke med men kanskje ALF kunne planlagt noe? 

 

Forslag om å ha mat/pølser ved bålpannene et par ganger i måneden som 

et sosialt tiltak.  

Svar: Godt forslag, Må avholdes kohortvis så lenge vi er på gult nivå. 

 

Referent Kari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


