
Referat elevrådsmøte 4. november 2019 

Til stede: Alle hovedvalgte 

Referent: Tuva-Liv 

Neste møte: mandag 25. november kl. 13.00 kun for hoved valgte 

SAKER SAMMENDRAG ANSVAR/HVEM GJØR HVA ? 

1 Godkjenning av referat Det var ikke noe referat fra 
forrige møte. 

 

2 Gjenglemt tøy Vi har fått en mail fra rektor 
om at det vil gå ut en skole-
sms uke 46-47 hvor 
foresatte kan kikke over tøy 
som ligger i kjelleren. 

 

3 Tildeling av penger fra 
rektor 

Elevrådet har fått 5000 
kroner som elevrådet kan 
bruke til fornuftige ting som 
trengs 

 

4 Saker fra trinnene 4. trinn: Nye turnstenger til 
hinderløypa. Elevrådet kan 
ikke se at det er noe galt 
med dem. 
Nye sprettballer. 
Sprettballer kjøpes inn 
Nye skojern. Skojern må 
man ta med hjemmefra. 
Nye refleksvester. Vi tar det 
opp med FAU 
Puter på biblioteket. Putene 
på biblioteket ble fjernet. 
Lærerne på trinnet må ta 
med puter til 
undervisningen. 
Ny fotball. Fotball blir kjøpt 
inn. 
Ny skatepark på den nye 
skolen. Elevrådet ønsker å 
være med å utvikle den nye 
skolegården. 
 
5. trinn: Vil ha venne-
benken tilbake. 
Vennebenken vil komme 
tilbake utenfor kuben som 
den pleide. 
Datatralle på 5.trinn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pia snakker med rektor Lill om 
dette. 
 
 
Pia og Mathilde skal male 
benken. 
 
 
 
 



Lading av datamaskiner, 
snakk med læreren om 
dette.  
Håndballturnering for 5.-7. 
trinn. Det er en 
håndballturnering på 
6.trinn.  
Ha mobil i friminuttene. 
Få være inne i friminuttene. 
Utvide tilbake til de gamle 
grensene. Dette kan vi ikke 
fordi skolen må ta hensyn til 
naboenes eiendommer. 
Fotballdommere på 
fotballbanene i 
friminuttene.  
Få hoppestokker til skolen. 
 
6.trinn:  
Nytt speil til 
jentegarderoben. Vi sender 
en påminnelse til 
vaktmesteren på nytt.  
Få flere rullestoler på 
skolen. Rullestoler kan ikke 
skolen ordne, det må den 
som er skada få tak i selv. 
Få egen håndball til trinnet. 
Ok, det kjøpes inn 
Nye baller til gymsalen. 
Dette er bestilt. 
Nytt basketballnett  
 
7.trinn:  
Dra målet på storebanen til 
midten av banen i 
friminuttene og flytte dem 
tilbake når pausen er over. 
Dette er ikke aktuelt pga 
sikkerhet.  
Klokka i amfiet. Dette kjøpes 
inn. 
Streke opp lillebanen. 
Sendes brev til FAU. 
Fikse nettet på målene på 
lillebanen, det er hullete.  
Dette sendes til FAU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilde tar det opp i personalet. 
Hilde tar det opp i personalet. 
 
 
 
 
Hilde tar det opp i personalet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilde snakker med Lisbeth 
Ovesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Få tørkerull på Svend Foyn 
rommet.  

 
 
Hilde gir beskjed til 
vaktmester.  

5 Brev i postkassa  Et brev fra en elev på 
5.trinn. Brevet handler om 
guttegymgarderoben. 
Brevet bli tatt opp videre til 
Vaktmesteren  

Hilde tar ansvaret for dette 

6 Eventuelt Ingenting  

   

 

       Lekse:  

1. Spør trinnet om hvilke bøker elevene ønsker å få inn på biblioteket.  

2. Si ifra til trinnet deres at det må bli ryddigere i gangene. Dette gjelder klær, sko, 

møbler. Man må rydde opp etter seg! 

3. Ta opp i klassen: Hva betyr empati? Og hva er det? Hvordan kan ditt klassetrinn jobbe 

med begrepet empati? 

              

 


