Dato:
Sted:
Tilstede:

30.09.2020 kl. 12.30-13.45
SFO-rom
7. trinn stilte med varaer, da de ikke har hatt valg, 5. og 6. trinn stilte med
sine representanter. Rett oversikt kommer i neste elevrådsreferat.

Sak 1:

Valg på verv:
- Leder: , nestleder: , sekretærer: ,
skolemiljø/samarbeidsutvalgsrepresentanter:
Utsettes til neste elevråd

Sak 2:

Kommunen er i gang med et tverrsektorielt samarbeid for å bedre lærings, - og
arbeidsmiljøet ved sentrumsskolene. Arbeidsgruppa her ønsker at elevrådet gir
tilbakemelding på følgende: «Godt læringsmiljø» – hva tenker elevrådet at
dette betyr?
Elevrådet drøfter, og kommer frem til disse punktene:
 Lærere og medelever er snille med hverandre
 Alle er venner
 Respektere hverandre
 At elever er stille i timen,
 At man hører på læreren
 Få gode forklaringer av lærer på det som skal læres
 Kunne få tilpasset undervisning (variere, spennende, dybde)
 Nok frisk luft, mulighet for pauser
 Ha noen å leke med,
 Ikke skrive eller si skjellsord

Sak 3:

Ungdomsråd v/ Hanne Kristin Medlien:
- Hanne informerer om sin rolle som koordinator for ungdomsrådet. Forteller
om hva ungdomsrådet er. Elever fra 8. trinn kan delta i ungdomsrådet.
Kommunestyret spør ofte ungdomsrådet om saker som gjelder barn og
ungdom i Åmot. Elevrådet kan ta saker videre til ungdomsrådet som de kan
hjelpe til med.
En egen forslagskasse til elevrådet og ungdomsrådet henges opp utenfor
personalrommet ved skolen.

Sak4:

Info om, - og samarbeid med skolehelsetjenesten v/ Camilla Sandvik Aas
- Helsesykepleier Camilla presenterer seg. Forteller om seg og helseBjørn og
hva de gjør og kan hjelpe med for elevene. Mange kjenner Camilla da hun
har vært mye i klasser og hatt samtaler og undervisning.
Camilla og Bjørn følger opp at elever trives på skolen, Som hun sier:
hvordan har vi det, - hvordan har vi det inni oss? Hva vil dere ha hjelp av

Bjørn og meg til? Er dere elever fornøyd med tilbudet? Elever kan komme
innom kontoret vårt for å snakke, vi har taushetsplikt.
Sak 5:

Saker fra klassene:
4. trinn hadde elevråd 18.9, dette er sakene de sendte til elevrådet:
 Ønsker egen fotballbane mot øst/ved ballveggen. Elevrådet forstår at
dette er ønsket, spesielt nå, da man har egne områder å leke på. Men
egen fotballbane (og egne lekestativer) på hvert område kommer
dessverre ikke. Vi håper det heller det snart åpnes for å kunne leke mer
rundt hele skolen.
 En lekestue som er åpen for alle hele tiden. Elevrådet tror det blir
vanskelig å dele på, og kan bli krangling og ødelagte ting. Bedre å
finne ut om man kan bruke lekestua når trinnet er ute utenom
friminutter.
 Mer svømming. Elevrådet er enig. Det er lite, bare 2.4. og 6. trinn som
har svømming. Går det an å tilby mer? Øystein forteller at svømming er
dyrt å gjennomføre med buss og ekstra voksne som er med, men at
ønsket kan tas videre til rektor sammen med leder for elevrådet som
velges neste gang.
 Hus-klosser til å bygge med (ala lafting-prinsippet som er på
Skogmuseet) God ide. Følges opp av elevrådet. Kanskje 4. trinn kan
finne noe mer konkret om hva de tenker på, og hva det koster?
 Klatrestativ med sklie. Øystein forteller til elevrådet at skolen har et
stort klatrestatativ som skal settes opp. Mer om dette nederst i referatet.
 Ekstra ufohuske ønskes. Elevrådet er enig, dette er populært. Gjerne en
eller to til, så det er spredt rundt skolen.
Saker fra 5. trinn:
 Kan skaterampen fikses? Øystein forteller at rampen ble pusset opp for
noen få år siden. Men at den blir fort slitt. Mange elever løper og leker på
den, dette tillates da det ikke er så mange som bruker den med skateboard
og sparkesykkel (verneutstyr må brukes). Elevrådsrepresentanter kan se på
den sammen med Øystein og se hva som trengs å repare og om det lar seg
gjøre. Ellers så jobbes det også med å få ordnet med bedre skatepark i
sentrum av ungdomsrådet.
 Basketbane med to kurver ønskes.
 Flere sittebenker (foran vinduene nybygg) ønskes.
 Håper det kommer bedre sykkelløype (mer om dette nederst i referatet)
 Ellers melder 5. trinn at ting de synes er bra ved skolen og på sitt trinn er at
alle har noen å leke med og at det er lov å bruke sparkesykkel i friminutter
for de som vil det 

Øystein informerer elevrådet at det ikke finnes så mye penger til å kjøpe inn og ordne ute.
Men det er kjøpt inn et stort, flott klatrestativ. Dette skal settes opp, men det gjøres samtidig
som mer av uteområdet blir tatt tak i. Blant annet skal bussparkeringen mot Trollhaugen
ordnes, og da blir litt av uteområdet på nordsiden av skolen berørt. Det skal og ordnes med
blant annet gjerder mot parkeringen ved nybygget. Her planlegges det også et ski /sekkestativ
for elevene som har klasserom her.
Det er også laget planer (som Øystein tror har blitt mer usikre) på skolens vest, - og nordside
på å lage kunstgressbane, sykkelløype (pump-track), Tufte-park (aktivitetsapparater) og ny
skiløype som vil være asfaltert og kan benyttes som turløype på sommeren. Det som har vært
nærmest å få til av disse tingene er fotballbanen / kunstgressbanen. Dette trodde tidligere
elevråd ville komme på plass, det var flere avisartikler og tidligere elevrådet skrev også brev

til kommune og idrettslag. Dessverre er alle de siste sakene som er nevnt her nok veldig
usikre på om blir noe av i nær fremtid.
Mer ble det ikke tid til på dette elevrådet. Nytt elevråd i uke 43 (eksakt tidspunkt kommer).
Saker fra 6. og 7. trinn og valg i elevråd tas da.
Øystein – ref.

