
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:  14.02.2022 kl. 10.25 – 11.55 

Sted:  SFO-rom  

Fraværende:  

 

 

Sak 1: Oppfølging fra forrige elevråd 

- Litt av arbeidet med uteområdet har startet, mer vil skje både ved 

bussparkeringen og utenfor nybygget. 

- Vi venter til snøen er borte for å se om vi trenger flere sittebenker ute. 

- Ønsket om frisbee-kurver og hva vi kan kjøpe inn står fortsatt uavklart. 

Mulig det kan søkes om støtte til dette, - Sebastian og Øystein sjekker 

videre. 

- Bruk av turnhall i gym. Øystein kontakter turngruppa og hører om det er 

mulig at flere voksne kan sendes på kurs for å få godkjenning til å bruke 

denne. 

 

 

Sak 2:  Nye saker fra klassene 

- Ønske om fastmonterte hårfønere i garderober. Dumt med vått hår på 

vinterstid. Sebastian/Øystein tar kontakt med kommunal eiendom for å høre 

om muligheter for dette. 

- Elevrådet håper det kan kjøres skiløyper mellom Birkebeinerstarten og 

skolen. (Dette ble gjort dagen etter elevrådet). Sebastian og Øystein tar 

kontakt med løypekjører. 

- Stort ønske om skoleaktivitetsdag i Birkenåsen nå i vinter. Øystein sier at 

dette jobbes det for å få til. 

- Det må fylles på bark under huskestativene til våren. 

- Kan det lages TL-aktivitet i gymsal i friminutt? Øystein sier dette er prøvd 

før, og at det ofte kolliderer med ungdomsskolen bruk av gymsalen. 

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

tamponger om de trenger dette. 

- I 7.klasse er det fortsatt svakt meget svakt wifinettverk. Øystein tar ny 

kontakt med IKT for å få bedret dette. 

- Prosjektor på 7. trinn blinker mye, - denne må sees på / skiftes ut. 

- Elevene har brukt tauene i «skogen» mot bussparkeringen mye. Nå må 

disse skiftes ut, plasseres på ny. Håper dette kan ordnes. Øystein tar kontakt 

med de som ordnet dette for mange år siden, mulig de kan hjelpe. 

 

 

Sak 3:  Sosialt miljø ved Rena skole 

- Elevrådet snakker sammen med Øystein om sin oppfatning av hvordan 

elever har det sosialt ved skolen. Dette er punktene elevrådet snakket om: 

o Elevrådet mener det er bra å være elev ved Rena skole 



o I elevrådet kjenner ingen til at det har vært elever som er mobbet 

siste året 

o Flere i elevrådet kjenner til at elever har kranglet eller har blitt lei 

seg. Dette mener de har oppstått når noen elever har prøvd å være 

morsomme eller erte og den andre eleven ikke har likt dette.  

o Elevrådet mener de voksne ved skolen er flinke til å ta saker elever 

sier fra om raskt og på alvor. 

o Det er alltid voksne ute med gule vester, men det varierer stort på 

hvor mange voksne som er ute. Viktig at de voksne går rundt på 

sine områder og ikke står og snakker sammen. 

o Ingen i elevrådet vet om at medelever blir plaget på buss eller 

skolevei. 

o Elevrådet sier og at det godt kan være saker på skolen de ikke er 

kjent med, det de har snakket om på dette elevrådet er det de selv 

ser eller har blitt fortalt. 

 

 

 

Øystein – ref.  

 


