
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:  2.12.2020 kl. 12.30-13.40 og 9.12.2020 kl. 10.20 - 1040 

Sted:  SFO-rom begge dager 

Tilstede: Alle 

 

Første elevråd 2.12.2020: 

 

Sak 1: Elevrådsleder refererer fra møte med rektor, og andre saker som jobbes med:  

 Skolen skal få kjøpt inn gardiner der de er for slitte / for lyse. Lærer på 

trinn som trenger gir beskjed til rektor 

 Grenser og avtaler mellom 6. trinn og SFO har ordnet seg 

 Flere tørkeskap er vanskelig å få til 

 Elevrådet kan gjøre avtaler med Rita om hvilke bøker som ønskes 

innkjøpt 

 Sebastian og Øystein har sendt mail om strøing av gangsti. Svar fra 

kommunen er at de ikke har utstyr til dette nå, men vil se om det er 

mulig å «bygge om» det de har, så bare halve gangsti strøs. 

 

Elevrådet tok så en rask gjennomgang av saker og temaer fra forrige elevråd 

 

Sak 2:  Nye saker: 

 3. trinn trenger å få ordnet kranen til vasken, Øystein sier at dette skal 

raskt ordnes – tar kontakt med vaktmester. 

 Det er ønske om tider i akebakke og eventuelt skøytebane. Sebastian og 

Øystein tar nytt møte med rektor for å se hva som er mulig å få til 

dersom trinnene fortsatt skal ha egne områder på grunn av korona etter 

jul. 

 Hvilke regler gjelder for bruk av skolens akematter? Sebastian og 

Øystein hører med rektor. 

 Ønske om bøker i bokserien «Kjære dumme dagbok» 

 Det havner mange stillballer på taket på idrettsbygget. Sebastian og 

Øystein har hatt møte med vaktmester, og det blir hentet ned igjen, men 

ikke hver uke. Lønner seg å slå på en måte som gjør at man unngår at 

baller havner på dette taket. 

 Elevrådet ser på ulike logoer til skolegenser. Etter runder med 

avstemming så står man igjen med to ulike logoer. Øystein tar kontakt 

med leverandør så elevrådet får sett logoene trykt på gensere. Nytt 

elevrådsmøte når leverandøren har sendt oss dette. 

 

Andre elevråd 9.12.2020: 

 

Elevråd har hastemøte for å avgjøre logo på skolegenser. 

 



Elevrådet ser på de to logoene, og det blir bestemt hvilken logo som tilbys. Sebastian skriver 

brev med informasjon som sendes som SMS til alle foreldre og foresatte. Sebastian og 

Øystein går ut til alle klasser og informerer samt har med plakater med trykk. 

 

Tuva - sekretær 

 

 


