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Godkjenning av referat, saker under eventuelt 
Det forelå ikke referat fra forrige møte. Saker under eventuelt: 5 saker 
Status elevrådet 
Elevrådet er så smått i gang. Det er holdt ett møte og en konferanse utenom dette 
møtet, men både det forrige møtet og konferansen var kun for representantene fra 9. 
og 10. trinn. Hovedverv ble fastsatt på forrige møte fordi det helst skal være 
representanter fra 9. og 10. trinn som innehar disse vervene. 
Vedtak: Tas til orientering 

Konferansen « Eg e den eg e» 
Elevrådet skal lage en presentasjon som skal holdes i alle klasser i ”psykisk 
helseuka”.  
Vedtak: Presentasjonen skal først holdes for elevrådet for godkjenning.  
Varigheten til presentasjonen skal være ca. 45 min. 

Fordeling av temaer: 
Generell mobbing – Betty (gruppeleder), Fredrik, Amalie Stavnem 
Rasisme – Knut (gruppeleder), Andrine, Vårinn 
Seksuell legning – Ylva (gruppeleder), Elias, Simen, Mats 
Disse gruppene skal snakke ca. 10 min. hver. 
Burak starter og slutter presentasjonen. 
 

Juleball 
Avholdes 4. desember i gymsalen på skolen. 
Vedtak: 

Pyntekomité: Trym, Amalie Ekrheim, Vårinn, Ylva, Mats 
Hele elevrådet (hoved- og vararepresentanter) hjelper til med å bære og sette opp 
stoler og bord.  De representantene som ikke kan hjelpe denne dagen henvender seg 
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til Burak eller Bente. 
Mer info om audition, underholdningsinnslag, med mer kommer etter møtet med 
FAU-leder 20.oktober. Ansvar: Bente og Burak. 

 
Eventuelt  

- Få lov til å gå på tvers av klassene i spisingen 
 Henlagt, nedstemt (pga. løsningen med kantinen er midlertidig) 

- Ventilasjon, klima på skolen 

 Tas opp med rektor 
- 5 min. mindre spising, evt. 5 min. kortere langfriminutt 

 Tas opp med rektor 
- Mopedlappen på skolen 

 Henlagt, nedstemt av elevrådet 
- Skohorn i garderobene 

 Henlagt, nedstemt av elevrådet 

 

Neste møte: 12.11.2014 

Saker til neste møte sendes elevrådsleder Burak Karaca innen 05.11.2014 
 
 
Eivor N. Knudsen 
Sekretær 

 

 


