
 

 

Elevrådsmøte 2. November 2016 
 
Tilstede: Alle hovedrepresentanter 
 
Sak 15 - Nettvett: 
Miriam Lauritsen kommer 17. November for å undervise i nettvett.  
Hun kommer til å holde "foredraget" på lesesalen. 
 
Sak 16 - Rengjøringen av toastjern: 
Arbeidsgruppe: Mathias, Lena, Kaspara 
Finne på et system for vaskingen. 
 
Sak 17 - Billiard: 
Arbeidsgruppe: Vilje, Halvard, Johannes 
Finner en løsning og noen regler, blir så tatt opp i klasserommene. Jørn ser etter nye 
kuler/racketer. 
 
Sak 18- “NM i skolelunsj”: 
Starter 21. november og varer ut hele året. 
9. Klasse skal delta og lage maten. Det handler om å samle elever, og lage en lunsj som blir lagt 
merke til. Kan knyttes til f. eks utefagdag. 
 
Sak 19 - Endring på planer: 
Periodeplanen blir ikke like detaljert som den har vært før, og lekser kan gis i løpet av uka. 
Det er fordi elevene skal forberede seg til VGS. 
Det er 9. Klasse og 10. Klasse som får mest forandring. 
 
Sak 20 - Ny skole: 
Etter hvert så kommer det til å bli hengt opp tegninger av den nye skolen, og elevene skal få være 
med å si hvilken de synes er best. 
 
Sak 21- Hærverk: 
På TV-en i gangen så blir det ofte skrudd på YouTube. 
På PC-rommet har deksler blitt tatt av, og minnekort blitt byttet om, døren til PC-rommet har også 
stått litt oppe. 
Vannlåsen på do har blitt skrudd opp, slik at det lekker. 
Billiardkulene blir brukt som sprettballer, og køene blir slått i bordet. 
Hvis dette fortsetter så får det konsekvenser. 
 
Sak 22- Juleball: 
Juleballet skal være gøy, og det skal ikke være noe fokus på kjøpepress. 
Det har ikke vært noe stort problem før det kjøpepresset,  
 
Sak 23 Eventuelt: 
Elevene i ALF får slippe før det ringer ut til friminutt. 
Halvard tar ansvar for å sette på infoskjerm i gangen. 
 
Neste elevrådsmøte: 
Om 3 uker 
 
 
Referent 
Malin Skårberg 
 
   


