
 

   
 

Elevrådsmøter høsten 2019 2019-2020 

REFERAT FRA ELEVRÅDSMØTET 04.11.19 
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: Shristi (A) 
Fast: Ali(B)    
 
7.trinn 
Fast: Eva (A)    
Fast: Taha (B)    
 
Elevrådslærer Cathrine 
 
Sak 7 - 2019/2020  Hva skal elevrådet jobbe med i år 
Vi bør jobbe med: 
 
Språkbruk –  i januar. Elever frå elevrådet kommer innom alle klassene. Rollespill. Nytt år, nye 
muligheter.  
 
Refleks – vi bør dele ut en refleks til hver elev.  Konkurranse en dag hvor klassen som har flest elever 
med refleks på seg får premie. Tirsdag 3.desember.  
 
Inkludering – skolelek. Leker i nedre eller øvre skolegård.  Elevrådet inviterer til lekefriminutt – i løpet 
av vinteren. Fotballturnering – i løpet av våren.   
 
Sunn mat/ikke godteri – 2 uker i desember. Den beste klassen får premie. Elevrådet går rundt og 
informerer mandag 2.desember. Sunn matpakke-kampanje mandag 9.- fredag 20.desember.  
 
Do-regler og forhold. Elevrådet ber om tid (ca.10 min) i lærernes PUT (fellestid) for å snakke om 
dette. Eva, Nour, Mushtaribonu, Ali og Taha kommer. Alle elevrådsrepresentantene tar opp dette i 
klassene. 
 
Skolegenser – mulighet for å bestille gensere.  
 
Sak 8 - 2019/2020 Lekelederkomite  
Eva (7a)  – Isabel (6a) – Mushtaribonu (5a) 
 
Sak 9 - 2019/2020 Friminutt – aktiviteter  
Trenger flere aktive lærere ute. Det bør alltid være musikk i nedre skolegård. Elevrådet tar i mot 
forslag til spilleliste. 
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Sak 10 – 2019/2020 SMU – skole og miljøutvalget 
Eva og Taha skal møte opp når det er møte i Skole- og miljøutvalget. 
 
Sak 11-2019/2020 Eventuelt – saker elevrådet var opptatt av 

• Gardiner i alle klasserom (6a og 7a har ikke gardiner som fungerer) 
 

• Søppelkasser ved fotballbanen 
 

• Ønsker gjerde ved grensen/p-plassen 
 

• Bør informere på hjemmesiden om at det går an å feire bursdagen sin på kveldstid mot 
betaling (prisen bør stå). 
 

• Noen bør gå innom 1.,2. og 3.trinn og fortelle om elevrådet. Shristi, Mushtaribonu, Taha, 
Nour og Eva gjør det. 


