
 

   
 

Elevrådsmøter høsten 2019 2019-2020 

 
REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTET 02.12.19 

 
Sted: Blårommet 
Tidspunkt: 9:15 – 10:00 
Referent: Cathrine 
  
Tilstede: 
4.trinn 
Fast: Nikolas(A)   
Fast: Nour (B)    
 
5.trinn  
Fast: Mushtaribonu (A)  
Fast: Komail (B)   
 
6.trinn 
Vara: Srishti (A) 
Fast: Ali(B)    
 
7.trinn 
Fast: Eva (A)    
Fast: Taha (B)    
 
Elevrådslærer Cathrine 
 
Sak 12 - 2019/2020 Reflekskampanje   
Vi fikk ikke tak i reflekser til kampanjen. Vi prøver å få tak i reflekser til januar. 
Dersom vi ikke har fått tak i reflekser til neste møte i januar har vi uansett en reflekskonkurranse da. 
 
Sak 13- 2019/2020 Sunn matpakke-kampanje 
Sunn matpakke-konkurranse fra mandag 9.desember til torsdag 19.desember. Det skal elevene få 
poeng for frukt, grønnsaker og grovt brød/sunn mat de har med til skolen. Elevrådsrepresentanten 
(eller varaen) i klassen som teller og skriver inn i skjemaet. Dersom elevrådsrepresentanten er syk, 
gjør varaen det. Hvis ikke gjør læreren det. Det er læreren som gjør det i 1. -3.trinn som skriver det. 
Eva og Taha går til 1.-3.trinn under spisingen. 
 
Sak 14 - 2019/2020 Sosial oppdatering  
4.trinn – Noen som holdes utenfor selv om mange er med på leken. Det ser ut som elevene har det 
stort sett bra. Mange som sier de blir mobbet.  
 
5.trinn – Lekelederne leker mer med vennene sine enn andre barn. Ser ut som de fleste har det bra. 
 
6.trinn – Mange som blir utestengt, men det er også mange som har det bra. 
   
7.trinn– Ser ut som alle har det bra. 
 
Sak 15 – 2019/2020 Lekeledere 
Det blir nye lekeledere. De nye lekelederne de som søkte på lekelederjobb i høst, men som ikke fikk 
jobb. Jan Christian gir beskjed. 
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Sak 16 – 2019/2020 SMU-vara  
Eva fortalte litt om sist møte. Ali og Isabel som er vara skal få sms dersom Taha eller Eva ikke kan 
komme. 
 
Sak 17-2019/2020 Eventuelt 
 
4.trinn – Ønsker at det skal jobbes for at mobbing skal ta slutt. Ikke utegym. Vil gjerne kunne ha med  

 vannflaske når det er gym. 
    
5.trinn – Samle inn penger til Redd Barna (løpekonkurranse som foreldrene sponser). Nye  

hyller/elevskap i garderobene. Kunstgress og 7-er mål. 
 
6.trinn – Ødelagt takplate i klasserommet til 6b. Det er ikke nok gardiner i klasserommet. Pc-taster  

mangler på p-ene. Ønsker å bruke mer pc i timene.  
Bedre gymgarderober. Ønsker flere sykkelstativer. Lengre friminutt. Ønsker vannfontene. 
Inne-friminutt om vinteren. 

 
7.trinn – Trenger gardiner.  

 
 

 


