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Sak 1:

22.10.2020 kl. 10.20-11.45
SFO-rom
Alle
ELEVRÅDSREPRESENTANTER SKOLEÅRET 2020-2021
REPRESENTANTER
Tuva Gustad Skeie
Emil Vetås
Petter Junge-Larsen
Hedda M Walmsnæss
Kahina Ghellam-Brenne
Sebastian Ulvmoen Byfuglien
William Walmsnæss
Tuva Runeberg Bakken
Ane Berland
Melvin Ergan
Marius Stormoen
Hannah Ingrid Herland
Solveig Lundsbakken
Mia Iuell

Valg på verv:
 Leder: Sebastian Ulvmoen Byfuglien
 Nestleder: William Walmsnæss
 Sekretærer: Solveig Lundsbakken og Tuva Runeberg Persson
 Skolemiljø/samarbeidsutvalgsrepresentanter: Sebastian, Kahina, Petter
og Emil

Elevrådet tok så en rask gjennomgang av saker og temaer fra forrige elevråd
Sak 2:

Nye saker fra 6. og 7. trinn (man rakk kun saker fra 4. og 5. trinn på forrige
elevråd):
 Det ønskes tørkeskap til våte klær. Elevrådet pratet litt om dette, og det
er et ønske fra flere trinn. I dag er det 1. og 2. trinn som har, og
elevrådet skjønner at de minste elevene er de som blir mest våte, samt
at det er de som har best plass til tørkeskap i garderoben, - men er det
mulighet så ønsker også 6. med flere trinn slikt skap.
 6. trinn har «grense» mot SFO i koronatid. Det må gjøres gode avtaler
om grenser når det er felles utetid. Dette gjelder mellom de andre
trinnene også.
 Fra 6. tinns klasseråd kommer innspill der de synes det er fint at skolen
får til en del turdager for elevene. Dettes støttes av de andre i elevrådet.
 Dersom det er lange undervisningsøkter så synes elevrådet det er fint
om man kan ta en kjapp pause midt i økta, enten gå ut, eller bare stoppe
opp og ta litt vitser og gåter.
 Kanskje det kan gjøres avtaler med lærerne på trinn om «fredagskos»
en gang i måneden? Elevrådet foreslår at det kan være brettspill, gå ut i
skogen og grille pølser og lignende.









Elevene synes det er viktig at alle har spist frokost. Kan de som ikke
har rukket få litt tid når første time starter? Det snakkes litt om dette,
elevene ser at det er best med rutiner der man rekker å spise før skolen
starter, men det kan skje at man kommer på tom mage og da er det fint
å få spist.
Det er tre år siden det var tilbud om skolegensere. Elevrådet vedtar at
det skal tilbys skolegensere i år. Det skal hentes inn kataloger så
elevrådet kan bestemme hvilken type gensere / t-skjorter og type trykk.
Man håper det kan kjøpes inn flere nye bøker på biblioteket. Elevrådet
foreslår: Tom Gates, «Amuletten»-serie, Percy Jackson, Anime/Manga
tegneserier, fagbøker om jakt og fiske samt motorcross.
Mange klasserom har slitte og ødelagte gardiner, ønske om nye.
Det trengs påfyll av sand og bark under klatre, - og huskestativ.
Når det gruses til vinteren på gangstier så håper elevene at halvparten
av gangstien kan holdes glatt, så man kan bruke spark. Elevrådet sender
mail til kommunen

Sakene som har kommet opp på dette og forrige elevråd følges opp av
Sebastian sammen med elevrådskontakt Øystein. De avtaler å møte rektor i
neste uke.
Solveig og Øystein – ref.

