
 

 

 

 

 

 

 

Dato:  5.10.2022 kl. 12.30 – 14.00 

Sted:  SFO-rom  

Tilstede: Alle 

 

KLASSE REPRESENTANTER 

5A og 5B Isabell Husa Haldsrud Peter Bjørgmo Mæhlen 

6. trinn Sigrid Haugland – nestleder  Karolina Maria Wojtyla 

7A og 7B Hedda Medlien Walmsness Halvor Pettersen-Andraa 

8A, 8B og 8C Eirik J Grindborg Storm A Gabrielsen Isak Erntsen 

9A og 9B Sivert Langseth-Mobekk – leder  Emma Merli-Moen – sekretær  

10A og 10B Lina Haugland Nora Merli-Moen – sekretær 

 

  

Sak 1:  Elevrådet ønsker å komme med innspill til undervisningen om å bruke mindre 

bok, - løsrivelse fra boka og eksempelvis mer praktisk arbeid i fagene. 

Elevrådet er og opptatt av at beslutninger kan tas raskere der det er mulig, slik 

at saker som blir tatt opp i elevrådet som kan gjennomføres ikke bruker år på å 

komme på plass. 

 

 

Sak 2: Skolemiljø/samarbeidsutvalgsrepresentanter:  
Det er sjekket opp hvor mange representanter som elevrådet stiller med til 

samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elever og 

foresatte ha flertall. Det holder med to representanter fra elevrådet, elevrådet 

stille da med sin leder og nestleder på møtene. 

 

Sak 3:  Ny fane til skolen: 

Rena skole og Åmot ungdomsskole er nå historie, og vi trenger en ny fane til 

Åmot barne- og ungdomsskole. Dette er veldig dyrt og tar tid å lage. Øystein 

har vært i kontakt med noen av de som lager faner, og en fane koster antagelig 

mellom 50.000,- og 150.000,- kr alt etter hvilket motiv, pynt og kvalitet som 

ønskes. Tord som er sektorleder for oppvekst i Åmot sier at dette skal vi få til, 

så da blir det konkurranse blant elevene for å få bestemt motiv på den nye 

fanen. Temaer som man kan lage sitt forsalg ut fra er:  

o Vennskap 

o Omtanke 

o Utdanning 

Planen er at en jury kan møtes og bestemme vinnerforslaget før jul. Juryen vil 

bestå av leder og nestleder i elevrådet, en kunst og håndverkslærer fra 

barnetrinnet og en fra ungdomstrinnet, en lokal kunstner samt kultursjefen og 

oppvekstsjefen i Åmot kommune (om alle har anledning til å møte). Den som 

vinner må være forberedt på at sitt forslag kan bli endret litt / få noe endret 

design av kunstner eller hos faneprodusenten. 

 



Sak 4:  Hvordan skal vi ta godt vare på tingene som finnes på skolen? En del blir for 

fort slitt / ødelagt. Elevrådet har ikke mange forslag, men en idè er å henge opp 

skilt med oppfordring om å ta vare på ting. Et annet forslag er at både elever og 

ansatte må være flinke til å minne på, dersom noen bruker ting det ikke er tenkt 

til – eksempelvis om noen setter seg på et bordtennisbord.  

  

 

Sak 5:  Kort gjennomgang av tidligere saker. Disse, - og sakene fra elevrådet i dag vil 

leder og nestleder snakke om med rektor. De møter Thorleif i morgen. 

- I saker som gjelder hva som er lov på skolen (ordensreglementet), så er det 

inntil videre ikke lov med bruk av noe på eller over hodet inne. Unntak er 

om det er gjort en egen avtale mellom kontaktlærer og foresatte på dette. 

Mobiler på barnetrinnet samles inn i første time og deles ut når dagen er 

omme. På ungdomstrinnet settes telefonene i mobilhotell. 

Det vil bli utarbeidet nytt ordensreglement. Her vil elevrådet bli invitert 

med til samarbeid og få anledning til å komme med sine innspill. 

- Basketkurven på ungdomstrinnet vil bli senket, klokke justeres til rett tid og 

sykkelstativer blir sjekket om kan repareres. Prisliste har kommet opp i 

kantina. 

- Bussparkering og fremgang i denne saken tas opp på møte i 

foreldreutvalget denne uken. Elevrådet ønsker å bli informert om hvordan 

denne saken går på sitt neste møte. 

 

Sak 6:  Nye saker fra klassene: 

 

- Ønske om flere basketkurver på begge skolene. 

- Barneskolen har og ønske om bordtennisbord. 

- Det trengs flere headsett på ungdomstrinnet. Linda og Øystein finner ut 

hvor mange som trengs. 

- Fint om det kan vannes til skøytebane i ballbingen med en gang det er kaldt 

nok til vinteren. 

- Underlaget i ballbingen må planeres, det har begynt å bli hull det samler 

seg vann i.  

- Ønsker at det blir minnet på at ingen oppholder seg på sykkelparkeringene 

bortsett fra når de skal hente egen sykkel. 

- Kan elevene på barnetrinnet få valgfag og flere praktiske dager? Øystein 

forteller at det er Utdanningsdirektoratet bestemmer hvilke fag/timer som 

skal være på barnetrinnet, og at det derfor ikke er lett å kunne bytte ut noen 

av disse fastsatte timene med valgfag. Praktiske dager skal det være mulig 

å få til. Dette kan tas opp med kontaktlærere for dager på trinnet, og rektor 

for felles dager for alle på skolen. 

- Når kan det nye (som nå begynner å bli gammelt) klatrestativet bli satt opp? 

- Hårføner i gymgarderobene – når kommer disse opp? Øystein forteller at 

disse var lovet på plass før høsten, - han tar kontakt videre for å få 

fortgang med å få dette på plass. 

- Klokka på nybygget ringer ikke. Vanskelig for elevene å få stilt opp i tide 

når de ikke hører klokka. 

- Elevrådet håper at det blir gode rutiner på å strø ute til vinteren. 

- 8.trinn savner flere bøker til bibliotek på ungdomstrinnet. Forslag om at 

man lager klasse/trinnbibliotek der elevene selv tar med seg en 2-4 bøker 

hjemmefra som andre på trinnet kan låne. 

- Det er behov for nye gardiner på ungdomstrinnet, de gamle begynner å bli 

ødelagte, og er ikke lystette. 

- Det ønskes speil foran vasker på ungdomstrinnet 



- Guttedo i kjeller på ungdomstrinnet trenger vedlikehold. 

- Ungdomstrinnet ønsker seg ballbinge, barnetrinnet ønsker høyt nett bak sin 

ballbinge samt egen kunstgressbane. 

- Det trengs nye mobilhotell til et par klasser på ungdomstrinnet 

- 9. trinn ønsker seg samme type benker i gang som 8. og 10. trinn har. 

- 8. trinn tar opp at det skulle vært flere toastjern og vannkokere tilgjengelig. 

10 trinn sier at de vil ordne dette, - legger ut forespørsel på Facebook. 

- En del stoler er ødelagte / trenger vedlikehold. På barneskolen er det 

stolseter og plater som trengs å strammes, - her kan lærere si fra videre så 

det blir meldt til driftsteknikere. På ungdomstrinnet er noen stolbein bøyd 

pga vipping på stolen. 

- Klasser på ungdomstrinnet ønsker seg håndballer og volleyballer. 

- Til kantina ønskes det salatbar, drikke og snacksautomat, og annen 

smoothie. Ikke alle liker den med havre. 

- Er det mulig å få til bankkort / Vipps i kantina? 

- Kan man servere grøtfrokost i kantina, og kan elever komme inn og spise 

frokosten sin der før 1. time? 

- Det er ofte veldig lavt trykk i dusjene i idrettshallen, en dag virket nesten 

ikke dusjer i det hele tatt. 

- Uteområdet på ungdomstrinnet har mange ting som trengs å pusses opp, 

repareres, kastes. 

- Det ønskes en oversikt på når helsesykepleiere er på skolen, så vi vet når de 

er tilgjengelig for oss. Vi ønsker at de er mer tilstede enn de er i dag. 

- På rommet til mat og helse hender det at renholdspersonalet setter 

søppeldunkene opp på arbeidsbenkene for matlaging. De kan ikke sette de 

der. 

- Noen ganger er ikke PCne ladet enda de har stått i ladeskap, er det mulig å 

få bedre rutiner så de får stå lenge nok til lading? 

 

 

 

Emma, Nora og Øystein – ref.  

 


