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Møtereferat – Elevrådet  

Dag:   Fredag 4.november  2016 

Tid:   11.15 

Sted:   3.etg. 

Tilstede:  Herman 5B, Davod 5C, Kristian 6A, Thea 6A, Josefine 6B, Simon 6B, Isak 6C,Samatar   

7A, Linda 7B,Mimouna 8A, Niklas 8B,Martine 9A, Cathrine 9B, Marius 10A, Lea 10B, 

Bente og Knut-Christian.  

Referent: Josefine 6B  

Supert oppmøte denne gang, strålende 

Sak nr. Tema 

1.  Julemessa: Hvem skal vi samle inn penger til?  

Et enstemmig elevråd gikk for at årets innsamling skal gå til LEGER UTEN GRENSER 

2.  Marius referere fra Ungdommens bystyremøte. 

5 prioriterte saker i ungdommens bystyre: 

1. Nynorsk på mellomtrinn, valgfritt ungdomstrinn. 

2. Photoshoppet reklame 

3. Kildesortering 

4. Integrering av mottaksklasser 

5. Styrking av skolehelsetjenesten. 

3.  Lea refererer fra elevrådsseminar 31.okt. 

Tema: Nærvær for mer læring. 

Det ble tatt opp viktigheten av at elevene blir inkludert og lyttet til når lærerne planlegger 

undervisningen. Bruk av varierte undervisningsmetoder. 

Vurdering for læring, samarbeid lærer/elev. 

Hvordan lærer den enkelte elev best? 

4.  Tilbakemelding fra FAU om Tineautomat. 

FAU ønsker ikke Tineautomat  på skolen. 

5.  Skolegensere. 

Det ble satt ned en komite av tre elever, leder Martine 9A. 

6.  Saker fra klassene: 
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-Forslag fra mellomtrinnet om at det bør ringe ut til lillefri. 

-Ønske om at kantina kan selge noe å drikke. 

-Elever er usikre på tiden fordi klokkene viser ulik tid i skolegården. 

 Rektor informerer om at det er bestilt nye klokker, og at alle    

skolens klokker skal viser samme tid. 

-Elevene oppfordrer inspiserende lærere til å følge bedre med i 

friminuttene, og ikke stå og prate med hverandre. SE ELEVENE. 

-Elevene har en utfordring etter lunch i kantina. Hvor gjør vi av 

matboksene til det ringer inn? Klassene oppfordres til å komme 

med forslag til løsning. (Tas med til ekstraordinert møte den 

11.nov). 

-Elevrådet ønsker ideer til hvordan jobbe med miljøet på skolen: 

Hei-kampanje, vennebenk osv. Andre gode ideer? 

7.  Eventuelt 

Rektor utfordrer elevrådet  til å sette i gang en kampanje:  

Orden i klasserommet. En komite opprettes for å lage konkurranse. 

Premie til beste klasser. 

Rektor opplyser om gode matematikkresultater på nasjonale prøver 

5. og 8.trinn. Oppfordrer til fortsatt bra jobbing med 

matematikkfaget. 

Bente inkaller til et ekstraordinært elevrådsmøte kun for u.trinnet 

fredag 11.november kl.11.15. Tema: Kantineregler. 

 

 

 

 


