Dato:
Sted:
Tilstede:

12.5.2021 kl. 08.45 – 10.00
SFO-rom
Alle

Sak 1:

Sebastian informerer: Elevrådet har fått til innkjøp av nye basketstativ:


Sak 2:

Sebastian og William har vært i kontakt med leverandør av basketstativ.
Sendt mail og fått god rabatt på solide stativ i god kvalitet og
basketballer. De har så hatt kort møte med rektor Kristian om pris og
fått ja til innkjøp av dette! Dette er noe både årets, og tidligere elevråd
har ønsket seg i lang tid, så dette blir bra. Basketstativene skal settes på
asfalten i nærheten av basketstativet som står på vegg i dag. Slik ser
stativet ut:

Nye saker:







Mange ønsker alt av utstyr, husker, fotballbaner med mer på hvert sitt
område. Øystein sier at dette blir vanskelig og for dyrt å få til. Så fort
Rena skole er på grønt nivå igjen så kan hele området benyttes.
Forhåpentligvis er dette ok til høsten.
UFO huskene er kjempepopulære. Kan det kjøpes inn flere?
Kan skolen ha skateboard og sparkesykler til utlån? Elevrådet
diskuterer dette litt, og tror det blir vanskelig å få til en god
utlånsordning av dette på skolen. Er redd det kan bli mange uenigheter
mellom elevene.
Det skjer fortsatt innimellom at klasser blandes ute, felles friminutter
går stor sett fint, men det gjelder når klasser er ute utenom friminuttene
der man ikke blir så nøye på grenser, her må de voksne følge med.





Elevene på 6. trinn ser at det blir litt trangt til 4. trinn når 4. trinn vil slå
ball. 4. trinn har det minste området, så 6. trinn bør se om det går an å
tilpasse noe på uteområdet i felles friminutt når 4. vil slå ball,
Det er dårlig WIFI-nettverk i sørenden av skolen, spesielt inne hos 6C.
Dette bør ordnes raskt.
Til slutt diskuterer elevrådet lekser: Det er greit med litt lekser hver
dag, mange får også gjort unna mye i arbeidstimer på skolen. Det er
lærers ansvar å gi passe mengde slik at det ikke blir for mye lekser fra
en dag til neste.

Solveig og Øystein – ref.

