Dato:
Sted:

7.9.2022 kl. 10.30 – 12.00
SFO-rom

KLASSE
5A og 5B
6. trinn
7A og 7B

Isabell Husa Haldsrud
Sigrid Haugland
Hedda Medlien Walmsness

REPRESENTANTER
Peter Bjørgmo Mæhlen
Karolina Maria Wojtyla
Halvor Pettersen-Andraa

8A, 8B og 8C
9A og 9B
10A og 10B

Eirik J Grindborg
Storm A Gabrielsen
Isak Erntsen
Sivert Langseth-Mobekk
Emma Merli-Moen
Lina Haugland
Nora Merli-Moen

Øystein Harviken er elevrådets kontaktperson for 2022 – 2023. Øystein ønsker
velkommen til første møtet for nye Åmot barne – og ungdomsskole, og dermed
første møtet som er avholdt for barne - og ungdomstrinnet samlet. Han
informerer om valg av verv i elevrådet. Lurer på om elevrådet vil ha det slik at
dersom leder blir valgt fra ungdomstrinnet så blir nestleder valgt fra
barnetrinnet (eller motsatt), dette synes elevrådet vil bli riktig. Videre
informerer han om at valg av representanter til skolemiljø/samarbeidsutvalg vil
bli utsatt til neste møte – det må først sjekkes opp hvor mange representanter
som skal velges inn til utvalget.
Sak 1:

Valg av verv i elevrådet. Alle stemmer anonymt. Dette er de som får vervene i
22-23:
Leder i elevråd: Sivert Langseth-Mobekk
Nestleder: Sigrid Haugland
Sekretærer: Emma Merli-Moen og Nora Merli-Moen
Skolemiljø/samarbeidsutvalgsrepresentanter:
Velges på neste elevråd

Sak 2:

Referat fra saker som henger fra forrige skoleår.
- Bussparkering, her ble parkeringsplassen utvidet forrige skoleår. Elevrådet
forsto det slik at det og skulle asfalteres, komme gjerder med mer. Nå er det
usikkert når arbeidet fortsetter.
- Frisbeegolf. Her var det ønske om både faste kurver i nærområdet til
skolene og et mobilt sett som kunne kjøpes. Faste kurver kan komme som
en del av et nærmiljøanlegg, dette ble sendt mail om i fjor til sektorleder
som skulle ta det videre sammen med kommunedirektør. Elevrådet har ikke
fått beskjed om hvordan det går videre med denne saken. Mobilt sett må vi
høre med rektor Thorleif om det er mulig å kjøpe inn.
- Ellers på uteanlegget ved barnetrinnet informerer Øystein om at det
opprinnelig var planer om, og tidligere elevråd fikk plantegninger av både
sykkelløype, full 11-r bane med mer, men at det nå er svært usikkert om
disse planene blir noe av.

Sak 3:

Nye saker fra klassene:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kan det bli kunstgressbane ved barnetrinnet? Øystein informerer om at
ballbingen har grus, siden det både var det skolen hadde råd til og siden det
da gjør det enklere med skøytebane der midtvinters. Skolen har nok ikke
råd til å anlegge kunstgress.
Fotball, - og håndballmålene på barne og ungdomstrinnet trenger
vedlikehold! På barnetrinnet mangler det nett i et par mål. Øystein forteller
at nett er innkjøpt og kan settes opp. Men noen må gjøre det. Fint om en
elevgruppe kan ta ansvar for dette sammen med en ansatt, - noen som tar
oppdraget? På ungdomstrinnet er flere av målene i ferd med å bli ødelagte,
disse må repareres eller kjøpes nytt.
Basketkurv på ungdomstrinnet står alt for høyt. Noen må senke kurven til
normal høyde for oss.
Elevrådet ønsker at ingen oppholder seg rundt sykkelparkeringen
(barnetrinnet) i friminuttene. Sykler skal stå i fred uten at andre fikler på
de. Lærere informerer i klassene om at man kun går til sykkelparkeringen
når man trenger egen sykkel.
Er det sykkelløype på barnetrinnet? Øystein informerer om at det er lov å
sykle rundt akehaugen for alle etter de har tatt sykkelprøven på våren i
4.klasse. Sykkel må trilles bort til haugen, og hjelm må brukes. Dette er nok
en litt «kjedelig løype», men eneste tilbudet nå, - ny løype er tegnet inn i
nytt uteområde, - men som sagt så er det usikkert om denne vil bygges.
Sykkelstativene på ungdomstrinnet trenger vedlikehold. Det er vanskelig å
sette fra seg sykler på noen av stativene.
Ønske om flere sittebenker ute, og vedlikehold av de benkene vi har.
Er det lov å bruke caps, lue og hette over hodet inne i timen?
Hvilke regler gjelder for tyggegummi på skolen? Barnetrinnet har forbud
mot dette pr.nå, og på ungdomstrinnet er det litt ulik praksis, ofte lov om
ikke elever slafser.
Det trengs prisliste som henger oppe i kantinen på ungdomsskolen.
Elevrådet mener det bør være enkelt å få opp prislister, både en liste som
viser hva de faste tingene koster og hva de ulike tingene som kommer på
menyen koster.
Bordtennisbordet er ødelagt. Det var veldig populært å spille bordtennis
før, men nå er bordet ødelagt. Elevene ønsker nytt bord. Kanskje like gjerne
at det kan stå et sted inne som ute?
Hvilke regler gjelder for mobiltelefon? På barnetrinnet samles de inn, og
leveres tilbake når dagen er omme. På ungdomstrinnet kan de brukes på
ulike tidspunkter i løpet av dagen. Kan ansatt ta mobilen som ligger i
sekken?
Ringeklokka på ungdomstrinnet må justeres. Den går for fort, dette gjør at
man får for korte friminutt.
Tilgang til bind for jentene. Lisbeth kjøper inn, og vi opplyser om hvor man
kan finne dette.

Emma, Nora og Øystein – ref.

