
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:  10.05.2022 kl. 09.40 – 11.55 

Sted:  SFO-rom  

Fraværende:  

 

 

Sak 1: Oppfølging fra forrige elevråd 

- Det virker som om det fortsatt er noen sykkelstativ som må rettes opp. 

Sebastian og Øystein sjekker opp. 

- Hårfønere til garderobene vil bli bestilt. 

Frisbee-kurver: Sebastian og Øystein tok kontakt med oppvekstsjef, rektor 

og kultursjef. Oppvekstsjef skulle ta dette videre med kommunedirektør 

Stein og ser på det inn i en felles plan for uteområdet rundt skolen. 

- Bruk av turnhall i gym. Krever at ansatte på skolen minimum har et 

sikringskurs i trampett. Øystein kontaktet turngruppa, så har han ringt 

videre til turnforbundet. Jobber med å få til kurs som noen ansatte på Rena 

skole kan delta på, det vil bli et større kurs til høsten som antagelig blir 

tilbudt.  

- Flere sittebenker: ikke fulgt opp enda. Sebastian og Øystein tar kontakt 

med Trond. 

- Ønske om et sted de eldste jentene på skolen kan få tilgang på bind eller 

tamponger om de trenger dette. Ikke fulgt opp enda. Øystein sjekker hvor 

dette kan ligge. Eksempelvis noe på personalrommet i nybygget og noe på 

personalrommet i hoveddelen. 

- Ønske om flere tau-installasjoner til aktivitet inne blant trærne mot 

bussparkeringen. Øystein har hørt med de som satte opp de gamle, og de 

har vært her og sett på muligheter. Vi har fått et pristilbud. Sebastian og 

Øystein hører med rektor Trond om det er mulig å få satt opp. 

 

Sak 2: Nytt klatrestativ / huskestativ 

 På østsiden av skolen, utenfor 1. trinn står det et huskestativ og et gammelt 

klatrestativ sammen. Klatrestativet må rives, da det ikke oppfyller 

sikkerhetskrav lengre. Håpet er å få erstattet det med noe nytt. Øystein har fått 

tilbud på ulike stativer fra leverandør som elevrådet så på. Selv om det er 

ønsket flere UFO-husker, så syntes elevrådet det passet bedre med klatrestativ 

inntil eksiterende huskestativ. De så på alternativer og gikk enstemmig inn for 

et stativ kalt Climboo. Sebastian og Øystein hører med rektor Trond om 

muligheter for å få kjøpt inn stativ, og hva Trond tenker om type stativ. 

 

 

Sak 3:  Nye saker fra klassene 

- Ønske om nye bøker på biblioteket. En bokpakke med litt forskjellig er 

allerede bestilt, men det ønskes også litt mer spesifikke bøker med temaer 

som fotball, slanger, psykisk helse, bøker om «skeive» barn og ungdom, 

bøker på engelsk. 



- Ny maling på stikkballbane for å vise grenser (+ grenser for «vri») 

- Flere trinn synes det er dårlig renhold av gulv, dvs at gulv er møkkete på 

morgenen, spesielt under pulter. Noen vinduer er også møkkete på utsiden 

og har limrester på innsiden etter ting som har vært klistret opp. 

- Fint om porten i ballbinge kan setter på plass. 

- Flere nye fotballer trengs kjøpt inn. 

- Noen klasser trenger nytt hoppetau. 

- Kan stikkballer hentes ned fra idrettshalltak litt oftere? 

- Ny basketkurv på veggen ønskes. 

- Den ene vennskapsbenken må repareres. 

- Tegnekritt til asfalt ønskes kjøpt inn. 

- Kan det settes opp nett i fotballmål på grusbane? (Øystein har funnet frem, 

men noen må få de på plass) 

- Kan det kjøpes inn et par Frisbee-kurver mens vi venter i håpet på større 

bane? 

 

 

 

Storm og Øystein – ref.  

 


