
Elevrådsmøte nr. 2 

Onsdag 29. September 2021 

 

Tilstede:  

5. klasse: Eilev og Sara 

6. klasse: fraværende pga. eget opplegg 

7. klasse: leirskole 

8. klasse: Uma og Eirik 

9. klasse: Ida og Vetle 

10. klasse: Tov og Sondre/Linnea 

 

Vetle ledet møtet, da Tuva var på ungdomsrådsmøte. 

01.21: 

Saker fra klassene: 

5. klasse: 

Ønsker seg: 

Toastjern i klasserommet, mulighet for varmmat, flere lekeapparater og parkourbane. 

Når de spiller fotball ønsker de at de spiller sammen som klasse, og ikke sammen med elever fra 

andre klasser. 

Klassen vil gjerne ha timer hvor de lærer mer om miljø (som i miljøvern/klima) i løpet av skoleåret. 

Innspill fra Gunn ang. sak som var tatt opp i klassen: Stikkball utenfor klasserommene virker 

forstyrrende inn på undervisningen. Tas opp med lærerne på 1.-7.trinn for avklaring  

8. klasse:  

Ønsker seg: mikrobølgeovn og et nytt toastjern, siden det ene de har bruker veldig lang tid på å 

varmes opp. Vi kan kjøpe nytt toastjern 

9. klasse: 

Ønsker seg: brusautomat, vanndispenser (vannet i springen er lunkent) og minikjøleskap. 

De etterlyser også kantine. Er utsatt foreløpig. 

Kan de få lov å bruke huskene? Dette tas opp i hver klasse med forslag til hvordan det skal la seg 

gjennomføre. 

Noen elever synes det er kaldt inne. Kari ber Svein om å måle temperatur i klasserommene. 

Nettilgangen har vært ustabil – elevene etterlyser at det blir gjort noe med. Erik fra k-ikt var en runde 

fredag 1/10-2021 , da var det to av aksesspuktene som var tatt ut – håper det hjelper etter dette. 



De ønsker seg nye fotballer til friminuttene. Vi ser på innkjøp av dette. 

Klassen ønsker seg flere turdager. Dette kan sees på i forbindelse med innhold i fag. Tas med lærene 

det gjelder ? uteskole liksom ? 

Kan vi ha temadager med tanke på bekledning etc. 

10. klasse: 

Ønsker: Klassene bør ha en ball hver (fotball og basket), vanndispenser og en overnatting på skolen. 

Vi ser på innkjøp av dette. 

Når kan de ta i bruk det grønne rommet i friminuttene igjen? Som med huskene ba Kari de om å 

komme opp med forslag til hvordan dette kan la seg gjøre uten at noe blir ødelagt.  

Ønske om skoleball – alle klassene på ungdomstrinnet tar dette opp før neste møte med tanke på 

tidspunkt og innhold. 

 

Neste elevrådsmøte er mandag 25. oktober 13:40 – 14:40.  

Møtested: Amfiet på ungdomstrinnet. 

Husk å ha et klassemøte i forkant av elevråsmøte. 

 

 


