Dato:
7.10.2021 kl. 12.30 – 14.00
Sted:
SFO-rom
Fraværende:

Sak 1:

Oppfølging fra forrige elevråd
- Sebastian og Øystein har vært og sett på sykkelstativ og snakket ved
vaktmestre. De ødelagte stativene vil bli reparert.
- Et huskestativ som står ved ballbingen vil også bli strammet opp noe, det
vil også ordnes med noe hard plast på kjettingen på disse som er ødelagt.
- Det er en del sittebenker rundt skolen, så noen av disse kan flyttes på dit det
ønskes. Dette gjøres før man ser om det trengs å kjøpes flere.
- Sebastian og Øystein har også snakket med rektor, arbeid med bedre
bussparkering starter nå, de har begynt med å hugge trær.
- Det sees på ønsket om frisbee-kurver og hva vi kan kjøpe inn. Mulig det
kan søkes om støtte til dette, - Øystein sjekker videre.
- Antagelig får vi opp de nye basketkurvene i høst.
- Bruk av turnhall i gym. Her skal Kristian og Øystein se 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
- I ballbingen mangler det en grind/metallgjerde så ball kan trille ut. Øystein
forteller at denne må være glemt satt på igjen etter forrige vintersesong.
(Dette for at man kan komme inn og brøyte snø der på vinteren.)
- Biler må bli flinkere til å ikke parkere feil ved sperringer ved nybygget
(Når referatet skrives er det nå endret på hvordan biler og elever har
områdene sine – gi beskjed om det ikke fungerer).
- Bedre merking av stikkballbane (Her kan trinnene høre med voksne på
trinnet, - vi har merkespray for asfalt og kan lage flere streker / linjer.)
- Sykler er ikke lov å parkere foran tannhelse / turnhall. Dette da det både er
til hinder for besøkende og hvis det trengs som rømningsvei. Sykler som
står her kan bli fjernet uten varsel.
- Sykkelløype – det er lov å sykle rundt den store akehaugen i
sommersesongen for alle elever som har hatt sykkelprøven – hjelm må
benyttes.
- Skaterampen kan benyttes av alle som har skateboard og verneutstyr.
- Det er fortsatt et stort ønske om sekkestativ ved nybygget. (Øystein vil ta
dette videre, men er usikker på om dette kommer på plass)
- Ønske om kantine (Øystein forteller at 7. trinns elevene vil få tilbud om
kantinebesøk på ungdomsskolen etter jul, men at det vil være for vanskelig
å få til et tilbud om kantine ved Rena skole).

-

-

Klatrestativet utenfor 1. trinn har noe løse deler (Øystein forteller at
stativene skal sikkerhetskontrolleres nå i høst og vil bli reparert så de er
trygge.)
Kan det kjøpes inn noen sakser for venstrehendte og flere fargeblyanter?
UFOhusker er populære, og elevene vil gjerne ha flere. Håper og det nye
store klatrestativet snart kan settes opp.

Rihana og Øystein – ref.
(fra neste elevråd blir sekretærene med og skriver referat)

