
 
Elevrådsmøter høsten 2016 2016-2017 

REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTET  

 
Sted: Blårommet 
Tidspunkt: 13:15 – 14:15 
Dato: 7. november 
Referent: Cathrine 
  
Tilstede: 
Blåklokke, 4.trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7.trinn 
  
Sak 1 – Komiteer i elevrådet 
Alle representanter i elevrådet skal sitte i en eller flere komiteer. Hver komite skal jobbe med en sak. 
Disse komiteene vil også kunne jobbe med komitearbeid utenom elevrådsmøtene. Representantene 
valgte selv hvilken komite de ville være med i.  
Lekelederkomiteen skal jobbe med å velge ut lekelederne og følge opp disse. 
Dokampanjekomiteen skal jobbe med å gjøre det hyggeligere på doene. De skal bl.a. lage plakater 
som henges opp på doene. 
Festkomiteen skal utarbeide forslag til en stor fest for hele skolen til våren.   
 
Lekelederkomite: Hana, Linus, Jon og Anna Sabra 
Do kampanjekomite: Elise, Verolinda og Albion 
Festkomite: Linus, Hana, Naledi og Mosa 
 
Sak 2 – Lekeledere 
Representantene ble enige etter litt diskusjon at lekelederperioden skal vare i 12 skoleuker. 
Lekelederkomiteen som skal velge lekeledere skal prioritere de elevene som ikke har andre oppgaver 
først. Oppgaver som f.eks. kulturvert, elevrådsrepresentant etc.  
 
Vi utarbeidet et informasjonsskriv om lekeledere. Representantene fra 5. til 7.trinn informerer sine 
klasser om lekeledere. Fristen for å søke er mandag 21.november 

 
Sak 3 – Dokampanjen 
Cathrine hadde laget skilt som skal henges opp der elevene skal gå på do. Det er fortsatt en del 
utfordringer rundt doene på skolen. Do kampanjekomiteen jobber videre med saken videre. 
 
Sak 4 – Eventuelt 
 

 Elever på 7.trinn ønsker å være inne i friminuttet. Er det mulig at noen lærere kan ha 
inspeksjon inne?  

 

 Det er mange som gjemmer seg på do eller bruker fryktelig lang tid på do. Dette må følges 
opp. 

 

 Melk. Ikke alle drikker opp melken sin, men tar den med ut. Mange kaster sur melk andre 
steder enn søppelkassen.  

 

 1.trinn er voldelige. Fadderbarn sparker for gøy.  
 

 Mange vikarer er mye på mobilen og favoriserer eleven. Dette fører til mye støy. 
 

 Savn etter tørkeskap opp til 7.trinn. Klærne blir så våte og gangene våte når det er vått og 
snø ute.  


