
 

   
 

Elevrådsmøter høsten 2019 2019-2020 

REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTET 23.9.19 
Sted: Blårommet 
Tidspunkt: 9:15 – 10:00 
Referent: Cathrine 
  
Tilstede: 
4.trinn 
Fast:  Nikolas(A)  Vara: Sara (A) 
Fast:  Nour (B)   Vara: Rwan (B) 
 
5.trinn  
Fast: Mushtaribonu (A ) Vara: Ibrahim (A)  
Fast:  Komail (B)  Vara: Salman (B) 
 
6.trinn 
Fast: Isabel (A)   Vara: Shristi (A) 
Fast: Ali(B)   Vara: Dion (B) 
 
7.trinn 
Fast: Eva (A)   Vara: Farkan (A) 
Fast: Taha (B)   Vara: Donea (B) 
 
Elevrådslærer Cathrine 
Rektor Svein 
  
Sak 1-2019/2020 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 2-2019/2020 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. Eva (7a) ble valgt til leder og Taha (7b) ble valgt til nestleder.  
 
Sak 3-2019/2020 Informasjon fra skolen. 
I januar vil det bli malt i flere klasserom, bl.a. 7.trinnsrommene. Det er viktig at elevene viser respekt 
for tingene som skolen eier.  
Det er viktig at alle elevene er med på å lage et godt skolemiljø. Elevrådet fikk en utfordring av rektor 
- å tenke på hvordan vi skal få til et bedre skolemiljø på Lutvann. 
  
Sak 4 -2019/2020 Skolestart 
Elevene har mer respekt for hverandre dette året. Noen har det bra og andre har det ikke bra. Fint 
med at lekeledere hjelper til i friminuttene. Elevene i elevrådet opplever at elever sier frekke ord til 
hverandre og er frekke mot hverandre. Mange viser ikke respekt for læreren. Vi bør ha strengere 
regler. For mange er det venner som er viktige, ikke lærerne.  
 
Sak 5 – 2019/2020 Hva vi skal jobbe med dette skoleåret. 
Dette gjør vi neste møte  
 
Sak 6-2019/2020 Eventuelt – saker elevrådet var opptatt av 
Dette gjør vi neste møte 


