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REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTET 11.10.17 
 
Sted: Personalrommet 
Tidspunkt: 10:15 – 11:00 
Referent: Cathrine 
  
Tilstede: 
4.trinn 
Fast:  Isabella (A)  
Fast:  Lade (b)   
 
5.trinn  
Fast: Nadirah (A)   
Fast:  Mueed (B)   
 
6.trinn 
Fast: Anna Sabra (A)   
Fast: Tor Arne (B) 
 
7.trinn 
Fast: Sarah (A)   
Fast: Martin (B)   
 
Blåklokke  
Fast: Amna   
 
Elevrådslærer Cathrine 
 
 Sak 7-2017/2018 Lekeledere. 
Vi har hatt møtte med lekelederne. De ønsker å ha det ryddigere i lekelederrommet. Elevrådet var 
enige om at det var et godt forslag med lekelederdag hvor alle lekelederne er ute.  
 
Sak 8-2017/2018 Skoleavis  
Skoleaviskomite: Lade, Mueed, Nadirah, Anna Sabra og Tor Arne. Målet er å gi ut avis en gang i 
måneden. De som kan søke på jobb må gå i 4.-7.trinn. Det velges 2 fra hvert trinn. Søknadsfrist: 
tirsdag 31.oktober. Aviskomitemøte onsdag 18.okotober kl.11:30 på datarommet. 
 
Sak 9-2017/2018 Skolemelkordningen 
Elevrådet ønsker at elevene får tilbud om de andre drikkeproduktene fra skolelyst.no som juice, 
smoothies og yoghurt. Dette må tas opp med FAU. 
 
Sak 10 – 2017/2018 SUNN MATPAKKE 
Elevrådet ønsker å oppfordre at alle elevene skal ha sunne matpakker. Vi ønsker å ha en konkurranse 
hvor den klassen som har de sunneste matpakke en periode vinner en premie.  
Kick off med utlevering av frukt til alle elevene. Elevrådet kommer innom. Dette bør også være et 
tema i skoleavisen.  
 
Sak 11 -2017/2018 Skolegården 
Elevrådet savner musikk ute i storefri. Det mangler asfalt ved fotballbanen og andre steder i 
skolegården. Elever fra 6. og 7.trinn ønsker at det males opp strekhar’n igjen, paradis og andre leker 
på asfalten. Litt kjedelig på øvre skolegården. Lyktestolpene er skjeve og må fikses. Det må være 
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voksne som følger med på «fotballveggen» (prikken). Elevene som er der sparker ofte ballen på de 
som går forbi.  Basketmål ønskes bak fotballbanen. 
 
Sak 12-2017/2018 Gymtimer og garderobeforhold 
For korte gymtimer til å rekke å dusje. Må dusje i friminuttet. Savner skillevegger og speil i 
garderobene og dusjen. Det er alltid kaldt vann. De fleste liker ikke å dusje under de forholdene som 
er nå. 
 
Sak 13- 2017/2018 Eventuelt 
Ønsker fra 5.trinn: at smartboarden er ikke i orden. 
Ønsker fra 6.trinn: oppussing av klasserom, renere toaletter, snurrestativ og kantine. Snurrestativet 
blir brukt av noen få elever, alle får ikke mulighet til å bruke de få som er.   


