
ELEVRÅDET
Elevrådet hadde møte onsdag 23. november 2022.

Følgende møtte:
3. trinn: Hanne og Jakob
4. trinn: Ane og Henrik
5. trinn: Lotte og Bastian
6. trinn: Emilie og Marius
7. trinn: Permisjon

Sak 19/22-23:  Bevilgning til sosiale tiltak, plan B
Ikke alle trinn hadde fått snakket om denne saken før elevrådsmøtet. Det var

likevel nok mange som hadde hatt saken oppe til at vi kan få en avgjørelse.
Plan B blir en velgedag der elevene kan velge om de vil gjøre noe i hallen, en
uteaktivitet eller lage noe på et av verkstedene. I tillegg ønsker vi at det blir noe godt
å spise for alle trinn og dagen avsluttes med film for alle i amfiet. Når det gjelder film,
ønsker elevrådet at den vises 1.-4. og 5.-7. på ulike tidspunkt på dagen. Da kan man
få en film som passer best for alle trinn. Elevrådet tenker det er vanskelig å finne en
god film som passer til alle trinn.

Sak  20/22-23: Elevrådskurs
På forrige elevrådsmøte begynte vi å jobbe med en av sakene vi vil jobbe

med etter elevrådskurset. Vi ryddet i lånebua og fant ut vilke ting vi trneger å fornye
eller kjøpe mer av. Vi ønsket at resten av elevene på skolen også skulle få komme
ed ønkser til i dag. Her er elevrådets forslag og forslagene vi har fått inn fra trinnene:

- 12 bøtter og spader
-10 pingpong- baller
- 1 liten kasse til å ha pingpong-ballene i
- 3 frisbee
- 7 tennisballer
- 10 badminton-racketer med ball
- 4 basketballer
- baller, mest fotballer og basketballer
- akematter
-kritt
- kubbspill

Kontaktlærer for elevrådet undersøker om det er mulig å få kjøpt inn noen av disse tingene.



Sak  21/22-23: Eventuelt
Noen elever ønsker Kringsåtalenter tilbake. Vi kommer ikke til å ha

Kringsjåtalenter inntil videre. Vi er nå med på Scoolovision i stedet.
Blir skøytebanen islagt? Hvis det blir lang nok kuldeperiode vil den bli islagt.
Noen elever ønsker låneliste til ballkassene på trinnene. Elevrådet ønsker at

dette skal prøves ut en periode. Liste blir sendt til alle kontaktlærere.

Marit Norby, elevrådskontakt


