
 
Elevrådsmøter høsten 2018 2018-2019 

 

REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTET 06.11.18 
 
Sted: Personalrommet 
Tidspunkt: 12:00 – 13:00 
Referent: Cathrine 
  
Tilstede: 
4.trinn 
Fast:  Markos (A)  
Fast:  Shayan (B)  
 
5.trinn  
Fast: Jakob (A)    
Fast:  Sarah (B)    
 
6.trinn 
Fast: Altin (A)    
Fast: Taha(B)    
 
7.trinn 
Fast: Nathan (A)   
Fast: Tor-Arne (B)  
 
Elevrådslærer Cathrine 
 
  

Sak 12 -2018/2019 Språkbruk 
Fokus på språkbruk blant elevene. Vi starter denne uken.  
Representantene i elevrådet synes at det er mye dårlig språkbruk blant elevene. Mange 
elever bruker også andre språk når de sier noe stygt. Det er viktig at man sier ifra til 
lærerne når noen sier noe stygt, også på et annet språk. Noen elever snakker også stygt til 
voksne.  Det er viktig å snakke pent om og til hverandre.  
 
Man må være et godt forbilde og snakke pent til andre.  
 

 
Sak 13-2018/2019 Lesekampanje 
Konkurranse om å lese flest mulig sider i hele desember og i juleferien. Alle elevene i 4.-
7.trinn må levere bokanmeldelse om hver bok de leser. Skjema leveres til læreren senest 
fredag 4.januar.  
 
Sak 14 -2018/2019 Eventuelt 
Gymsal i storefri - Rektor forteller at det vurderes å stenge gymsalen i storefri. Stadig vekk 
blir doen tettet og skolen må betale for å ordne dette. Det koster 10 000 kroner hver gang 
det skjer. Det er like mye som 2 pc-er koster. Det betyr at skolen altså ikke har råd til å 
kjøpe pc-er og andre ting. 
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Elevrådet er enstemmig enig om at gymsalen må stenges i storefri i 2 uker (uke 46 og 47). I 
uke 48 åpnes gymsalen igjen i storefri. Dersom doene tettes igjen blir gymsalen i storefri 
stengt igjen, kanskje i flere uker enn 2. Elevrådsrepresentantene informerer klassen om dette. 

 
Det er viktig at ingen elever skriver i skolens bøker. 
 
Den ansvarlig for klasseballen må ta vare på den. Det er viktig å si i fra til en inspiserende 
lærer om at ballen faller utenfor gjerdet slik at denne læreren kan hente ballen. 
 
På 6.trinn har laget faste fotballag til friminuttene. Det er også bestemt hvem som har 
ansvaret for klasseballen da. Dette fungerer bra. 
 

Det er viktig at det tegnes opp til strekhar’n til våren. 
 
 
 


