
 
Elevrådsmøter våren 2017 2016-2017 

REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTET  

 
Sted: Blårommet 
Tidspunkt: 13:15 – 14:15 
Dato: 9.januar 
Referent: Cathrine 
  
Tilstede: 
Blåklokke, 4.trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7.trinn 
Fraværende: 
  
Sak 1 – Informasjon om lekeledere 

En del klager på lekeledere ang. skriking og utestengning fra lek. Ellers har det gått bra. Vi har 
lunsjmøte kl.11 torsdag 12.januar. 

Sak 2 – Skolegensere 
 Få som bestilte. Mulig å etterbestille og få genser rett hjem i posten. 
Sak 3 – Markering av Dinas avslutning  

Hver gruppe lager en bok hver til Dina. I tillegg skal hver representant si maks 3 setninger 
hver under talen som Hana og Linus holder på avslutningen. De som trenger hjelp til hva de 
skal si, kan jobbe med dette på blårommet onsdag 18.januar kl.11:30. 

Sak 4 – Eventuelt 
 4.trinn – Har lyst på muligheten til å bestille sjokolademelk fra Tine (uten tilsatt sukker) 
 5.trinn – Elevene har det greit. Hvor blir det av skøytebanen?  

Far til Pernille (6.trinn) sprøyter vann på den store banen hver kveld. Etter hvert blir det is på 
banen. 
6.trinn – Ønsker større gymsal. Ønsker også større fotballmål og baller i gymsalen. Viktig at 
ballene blir pumpet med jevne mellomrom. Elevene ønsker et eget fotballag. Flere gode 
forslag om hvordan vi kan få til større mål kom fra elevrådsrepresentantene. 
Når blir lekeplassen ferdig? Når telen i bakken er borte. 
Mange steiner der man lander når man sklir. Disse steinene MÅ bort. 
Dusjforheng/skillevegger.  
Når blir klassebildene hengt opp ved inngangspartiet?  
Kan klasserommet bli malt? 
Gressbane?  
Vi vil ha kantine! 
Ønsker nett i fotballmålene.  
På bakken ved lekestativet sloss flere elever. HER MÅ DET VÆRE FLERE VOKSNE!! 
7.trinn – Skoleball. Hva skjer? Hvor blir det av invitasjonen? 
Flere yngre elever leker wrestling. Ingen har skadet seg, men er dette lov?  
Vil fortsatt være inne i storefri! Elevene må komme med et forslag. 

 
Sak 5 Komitearbeid  
 Hadde ikke tid til dette. 

 

  


