
 
Elevrådsmøter høsten 2017 2017-2018 

 

REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTET 6.9.16 
 
Sted: Personalrommet 
Tidspunkt: 10:15 – 11:00 
Referent: Cathrine 
  
Tilstede: 
4.trinn 
Fast:  Isabella (A) Vara: Dion (A) 
Fast:  Lade (b)  Vara: Isabel (B) 
 
5.trinn  
Fast: Nadirah (A) Vara: Artin (A)  
Fast:  Mueed (B)   
 
6.trinn 
Fast: Anna Sabra (A)  Vara: Nathan (A) 
Fast: Tor Arne 8(B) Vara: Emilie (B) 
 
7.trinn 
Fast: Sarah (A)  Vara: Daniel (A) 
Fast: Martin (B)  Vara: Elin (B) 
 
Blåklokke  
Fast: Amna   
 
Elevrådslærer Cathrine 
Rektor Svein 
Inspektør Ingvill 
 
Fraværende: Elise (5B vara) 
  
 Sak 1-2017/2018 Informasjon fra skolen. 
Rektor Svein og inspektør Ingvill besøkte oss på starten av elevrådet og ønsket oss lykke til med 
arbeidet. De snakket at det var viktig arbeid vi gjorde. De fortalte bl.a. om hva elevrådet gjorde av 
viktig arbeid i forrige skoleår og om forventinger til årets elevråd. 
 
Sak 2-2017/2018 Presentasjon  
Alle representantene og vararepresentantene presenterte seg.  
 
Sak 3-2017/2018 Valg av leder og nestleder 
De som ønsket å stille til valg for å bli elevrådsleder og nestleder fortalte litt om seg selv og hvorfor 
de ønsket å bli valgt.  Sarah fra 7a ble valgt til leder og Tor-Arne fra 6b ble valgt til nestleder.  
 
Sak 4 – 2017/2018 Lekeledere 
Anna Sabra som var i lekelederkomiteen i fjor fortalte litt om lekelederne.  
Elevene i elevrådet var positive og flere har deltatt i aktiviteter igangsatt av lekelederne. 
Vi satte opp en nye lekelederkomité av de som ønsket det i elevrådet. De som ble med i komiteen var  
Nadirah (5A) , Anna Sabra (6A) , Tor-Arne (6B) og Sarah (7A). De som er lekeledere ønsket at det ble 
kjøpt inn erteposer. Lekelederrommet er ofte rotete, bl.a. glemmer lekelederne å henge opp vestene 
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sine og kaster dem på gulvet eller på bordet. Dette må tas opp med lekelederne. Lekelederkomiteen 
skal rydde rommet i undervisningstiden etter avtale med Cathrine. 
 
Nye leker som ikke skal brukes oppbevares hos Cathrine. Dette kan hentes når man må erstatte 
ødelagte og eller mistete leker. 
 
Sak 5 -2017/2018 Skolestart 
Det har vært bra. 
Vi pratet om deutfordringer med fadderbarn. Lurt å ta med fadderbarna til lekelederne og få barna til 
å leke med jevnaldrende. Ikke alle har god erfaring med faddergrupper. Lurt at 1.klassingene leker 
med hverandre og ikke bare med fadderne. 
 
Alle faste representanter fikk utdelt en perm og en skrivebok. I permen skal alle papirer de får i 
elevrådet legges. I boken kan de skrive ned det som klasse vil at de skal ta opp. De kan også skrive 
ned viktige ting som vi snakker om på elevrådsmøter og som de må huske å si til klassen. 
 
Sak 6-2017/2018 Eventuelt – sakar elevrådet var opptatt av 

• Elevrådet ønsker at resirkulering blir tatt på alvor, både plast, mat og restavfall.  

• Vi må ha flere søppelkasser ute. Det er ingen på fotballbanen, kun en i øvre og en i nedre, 
samt en ved lekestativet.  

• Virker utelyset? Lyktestolpene er ødelagte og bør muligens byttes ut. 

• Blåklokke og 7A har ikke gardiner. 6A og 7B har for få. I 6B er det ikke mulig å flytte på 
gardiner. 

 


