
 

 

Elevrådsreferat nr. 9, 29. mai 2020 

Til stede: Ingeborg M. Gunleiksrud, Mathias B. Danielsen, Sondre Sjøtveit, Linnea Mowinckel 

Elevrådsrepresentantene fra 10. klasse var ikke på skolen denne dagen, men hadde fått 

mulighet til å komme med innspill i forkant av møtet. 10.klasse hadde ingen saker å ta opp. 

 

Sak 55.20: Kari leste opp referat fra tirsdagens SU- og SMUmøte. (se vedlegg) 

Sak 56.20: Gjennomgang av fjernundervisning. 

Generelt: Savnet av venner ble stort etter hvert. Også muligheten til å samarbeide om 

skolearbeid ved å være til stede i samme rom/på samme sted. 

Erfaring med Teams:  

- Noe forvirrende til å begynne med 

- Ved undervisning/samling i Teams; viktig at lærere innkaller til møte slik at det ses i 

kalenderen/ på e-post. Ved oppringing eller chat, vanskelig å komme inn igjen. 

- Godt med fagrom! 

Erfaring med Showbie: 

- Viktig med god struktur på mapper og oppgaver 

- Lærerne burde ha lik struktur slik at det er lett å finne oppgaver f.eks. 

Erfaring med iPad: 

- Kapasitet: Ha rutiner rundt sletting av lagrede elementer og evnt. apper. Noen elever 

har erfart at de har liten lagringskapasitet. 

- Trenger vi f.eks. Pages, nå som alle skal bruke Word? 

Erfaring med «bolkundervisning»: 

- Elevene oppfattet dette som positivt. Det er viktig at det gis varierte 

undervisningsopplegg. De kommer mer i dybden i fagene. Fag som har flere timer 

(som f.eks. norsk og matematikk) er det forståelse for at må deles opp. 

Generelt om fjernundervisning: 

- Hvis de skal si «hade» i slutten av økta, viktig at denne beskjeden blir gitt når økta 

starter. 

- Viktig med undervisning i Teams, spesielt ved innføring i nye temaer. Screenomatic 

kan fungere bra, men man har ikke muligheten til å spørre underveis. Elevene har 

opplevd å bli satt til nye temaer uten å ha fått innføring i de. 

- Mye tid foran skjerm!!! Ønske om større variasjon ved å variere oppgaver, gjøre ting 

praktisk, være ute. 

 

Ref. Kari 



 

 

 

 

Fjernundervisning: Lærere (matte). Teams i matte? Innføring burde vært med, ikke rett på. 

Viktig å ikke gi oppgaver uten forkunnskap. Opusverket vanskelig!! Ønsket screenomatic. 

Prøve om Garageband – kunne ikke appen.  

Liker bolkundervisning i fagene 

Mye tid foran skjerm!! Varier og gjerne ute!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


