
 
Elevrådsmøter høsten 2018 2018-2019 

 

REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTET 11.9.18 
 
Sted: Personalrommet 
Tidspunkt: 12:00 – 13:00 
Referent: Cathrine 
  
Tilstede: 
4.trinn 
Fast:  Markos (A) Vara: Martin (A) 
Fast:  Shayan (b) Vara: Amaan (B) 
 
5.trinn  
Fast: Jakob (A)  Vara: Haitam (A)  
Fast:  Sarah (B)   Vara: Rahim (B) 
 
6.trinn 
Fast: Altin (A)   Vara: Maira (A) 
Fast: Taha(B)   Vara: Solyana(B) 
 
7.trinn 
Fast: Nathan (A) Vara: Hermela (A) 
Fast: Tor-Arne (B) Vara: Mehreen (B) 
 
Elevrådslærer Cathrine 
Rektor Terje 
Miljøarbeider Jan Christian 
 
  
Sak 1-2018/2019 Presentasjon  
Alle representantene og vararepresentantene presenterte seg. 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 2-2017/2018 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.  Tor-Arne fra 7b ble valgt til leder og Nathan fra 7a ble valgt til nestleder.  
 
Sak 3-2018/2019 Informasjon fra skolen. 
Terje og Jan Christian informerte om lekeledere. Det er mottatt nok søknader fra 6. og 7.trinn, men 
ikke nok fra 5. Jakob og Sarah tar opp dette med klassene sine. Det ble valgt en lekelederkomite: 
Shayan (4b), Sarah (5b), Taha (6b) og Tor-Arne (7b). 
 
Sak 4 -2017/2018 Skolestart 
Det er mange konflikter i skolegården. Lærere må følge mer med. 
 
Elevene synes det er behov for en ekstra assistent i kunst- og håndverk.  
Det er elever som ikke oppfører seg pent mot lærere. Det er viktig å omtale både voksne og barn 
med deres eget navn. Det er viktig å behandle voksne og barn med respekt når vi snakker om dem og 
med dem. 
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Hoi-kampanjen. Det må evalueres. Representantene synes at det ofte noen som er kun grei når 
lærerene ser og oppførerer seg dårlig med en gang læreren snur seg. Elevene opplever at de ikke får 
alltid HOI-kort når de gjør noe bra. Lærerne må se bedre og passe på å være der hvor elevene er. Hoi-
kort hjelper. Lærere glemmer lett kortene.  
 
 
Sak 5 – 2018/2019 Hva vi skal jobbe med dette skoleåret. 
Elevrådet kan jobbe for et godt klassemiljø i alle klassene.  
Oppsummere HOI-uken hvert møte. 
Trenger flere lekeaktiviteter i Lille Skogen. Lekeledere? 
Sunn matpakke-kampanje. 4 uker på høsten og 4 uker på våren. I november og i mars. 
Lese-konkurranse. Lekse til neste gang: Hvordan skal vi få til en lesekonkurranse? 
 
 
Sak 6-2018/2019 Eventuelt – saker elevrådet var opptatt av 

• Den nederste låsen til inngangsdøren til 6.trinn virker ikke. 

• Det mangler FORTSATT ikke gardiner i klasserommet til 6a. 

• Toalettene på 4., 5. og 6.trinn er ikke bra. Elevene må skjerpe seg. 

• Doene er ofte tette. 

• 5.trinn ønsker drikkefontene ute. 

• Er det mulig å bestille skole-yoghurt? 

• Bedre pc-er og prosjektor. 4. og 5.trinn har dårlig tilgang til pc-er. 

• Bedre leker i Lille Skogen. 

•  Trampoline ute? 

• For sterke lys i klasserommene på 6. og 7.trinn. 
 


