
Referat elevrådsmøte  

Til stede: Alle 

Referent: Tuva-Liv 

Neste møte: 21. oktober klokka 13:00 

 

SAK SAMMENDRAG ANSVAR/HVEM GJØR HVA ? 

1 Godkjenning av referat Godkjent  

2 Dart-komite  Stellan, Jenny, William, 
Jeppe, Philip, Maia og Tuva-
Liv 

Det blir et møte torsdag 
10.oktober 9.45-10.00 til 
planlegging med komiteen, 
Hilde innkaller 

3 Gjenglemttøy-komite  Eline, Helene, Olivia, Leana, 
Brah, Philip, Maia, Tuva-Liv 
og Stellan 

Det blir et møte onsdag 
9.oktober klokken 12.45-
13.00 til å planlegge, Hilde 
innkaller 

4 Saker fra trinnene 4. trinn: Ingenting 
5. trinn: Flere lærere ute i 
friminuttene. (Hva er 
grunnen? Ta det opp med 
trinnet) 
En voksen som passer på 
hver bane på grunn av 
konflikter,  
Henge opp smashballer på 
alle stativene,  
1.-4. trinn ønsker 
fotballturnering. Grunnen 
for at turneringen kun er for 
5.-7. er at de små skal ha 
noe å glede seg til når de 
blir eldre. 
Hvorfor er lillehytta fjernet? 
Kommunen har fjernet den 
fordi den var ødelagt. 
Leksetid på onsdager  
Flere tegnekonkurranser. 
Det kan vi få til. 
6.trinn: Ønsker flere baller 
Vi skal sende mail til rektor 
og FAU om å få litt penger til 
elevrådet som vi kan bruke 
på å kjøpe inn 
aktivitetsutstyr. 

 
 
 
 
 
Hilde tar det opp med 
personalet 
 
Hilde tar det opp med 
personalet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pia tar det opp med rektor 
Hvilket trinn kunne tenke 
seg å arrangere? 
Pia, Hilde og Tuva-Liv skriver 
mail i uke 41 
 
 
 
 
 



Det er ikke lov å slå sammen 
klasser på fotballbanen i 
friminuttene. 
Få en sofa og noen stoler til 
å sitte på i kjelleren der 
6.trinn jobber. 6.trinn må 
jobbe litt for dette selv. 
7.trinn: Flytte målet på 
storebanen for å få en egen 
fotballbane og en 
basketballbane. Dette går 
ikke for banen brukes som 
håndballbane i 
undervisningen 

 
 
Olivia tar saken videre med 
trinnet. 
 
 
Tuva-Liv tar saken med 
trinnet. 

5 Brev i postkassa  5.trinn ønsker å få flere 
datamaskiner på trinnet. 

Pia snakker med rektor om 
det i forhold til økonomien. 

6   

Eventuelt Søppelkassene i 
skolegården, hvor er de? 
Kommunen fjernet dem 
fordi det ble for mye å 
tømme. 

 

 

 

 


