
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:  10.9.2021 kl. 08.45 – 10.00 

Sted:  SFO-rom  

Fraværende: Eirik – 6.klasse 

 

ELEVRÅDSREPRESENTANTER SKOLEÅRET 2021-2022   

KLASSE REPRESENTANTER VARA 

5.klasse Hedvig Stene, Malin Vinje, Storm L Heggeslåen, Kristoffer Moholt 

6A Mina M Gerhardt Malin E M Nordvang  

6B Rihana S Kflzgi Eirik Rustad  

7A Astrid O Haugland Sebastian U Byfuglien  

7B Edzhe A Ahmed Lars Christian Sander  

7C Varg Markussen Thea Eline B-L Ifarness  

 

Sak 1: Valg av verv i elevrådet. Alle stemmer anonymt. Dette er vervene i 21-22: 

 Leder i elevråd: Sebastian U Byfuglien 

 Nestleder: Edzhe A Ahmed 

 Sekretærer: Storm og Rihana 

 Skolemiljø/samarbeidsutvalgsrepresentanter:  
Astrid, Rihana, Malin V og Sebastian 

 

 

Sak 2:  Antall medlemmer i elevrådet fra 5. klasse. 5. trinn er lite, bare en klasse. 

Øystein foreslår at både de to som er valgt som representanter og de to som er 

valgt til vara kan møte når det er elevråd. Dette for å få mer balanse i elevrådet, 

7. trinn har tre klasser og stiller med seks representanter, og da blir det litt feil i 

balansen om 5. trinn bare stiller med to. Elevrådet er enig i dette. 

 

 

Sak 3:  Uteområde på Rena skole / oppfølging av saker 

 

 Øystein forteller om at basketstativ bestilt av forrige års elevråd ankom i 

sommerferien. Nå gjenstår det at dette blir støpt ned i bakken og satt opp på 

forsvarlig vis. Vi har akkurat fått tilbud på pris for å sette det opp. Antagelig 

rekker ikke firmaet som skal støpe og montere jobben før til våren.  

 

 Videre forteller Øystein litt om uteområdet. Det jobbes med å få gjort klar 

skikkelig bussparkering / parkeringsplass. I tillegg jobbes det med å få gjerder 

på plass ved nybygget. Dette vil forhåpentligvis ikke ta så altfor lang tid før blir 

gjort. Andre planer for uteområdet vil ta lengre tid. Usikkert om vi Mer om 

uteomådet tas i senere elevråd når det er mere informasjon å komme med. 

 

 Det er kjøpt inn så alle klasser skal ha fotball, basketball, balltre, slåball og 

hoppetau. Lærer i klassene kan ta kontakt med Øystein om noe mangler. 



 

 I løpet av fjoråret var og elevrådet pådriver til innkjøp av nye gardiner noe som 

gjorde klasserom med slitne gardiner mye finere. Det er og ikke minst kommet 

på plass ny avtale om skiløyper fra Rena skole og opp til Birkebeinerstarten – 

veldig bra! 

 

Sak 4: Nye saker fra klassene, Sebastian tar runden og hører om klassene har saker til 

elevrådet etter klasseråd. Dette blir tatt opp:  

  

Ønske om sittebenk(er) utenfor nybygget, og ny benk på haugen mot 

Kirkeberggata. Sebastian og Øystein kan se om det er greit at benker plasseres 

der, hva vi har, om noen kan flyttes på, eller om det er mulig å få kjøpt inn 

flere. 

Leksehjelp er bra, kan vi få mere timer til det? Øystein forteller at det er 4. til 

7. trinn som har litt tid til leksehjelp på skolen, og at det er 

Utdanningsdirektoratet som har sagt noe om hvor mye tid kommunene skal gi 

til dette.  

«Kosedager» der klassene gjør fine ting. 6. trinn forteller at de har blitt enige 

med lærerne sine om belønning i form av de får gjøre noe ekstra fint sammen 

en gang innimellom. De må gjøre seg fortjent til det etter avtale med lærerne. 

To av sykkelstativene er litt ødelagte. Sebastian og Øystein hører med 

vaktmestre om det kan repareres eller om det er behov for innkjøp av flere. 

Eldste huskestativet begynner å bli slitent. Sebastian og Øystein sjekker hvor 

slitent det er, men alle stativ blir kontrollert innimellom av sikkerhetskontollør 

som kommer til kommunen hvert år. 

Kan turnhallen brukes mer i gym? Øystein forteller at den kun kan brukes der 

ansatt har et sikringskurs i trampett. Dette er det få ansatte som har, og derfor 

kan ikke hallen brukes mer. Sebastian og Øystein hører litt med Kristian om 

muligheter for sikringskurs til ansatte. 

Det ønskes at skolen kjøper inn kurv(er) til frisbeegolf. Sebastian og Øystein 

kan se sammen med gymlærer på plassering av dette. Så sjekke hva det koster å 

kjøpe. Til slutt snakke med Kristian om dette er mulig å få til. 

 

 

 

 

Øystein – ref.  

 

(fra neste elevråd blir sekretærene med og skriver referat) 


