
Elevrådsmøte 04.02.2020 

Sted: Naturfagslabben 

Tilstede: Nina (rektor), Maria Ha, Herman, Z-Michael, Noman, Mai, Celine, Aisha, Hiyab, 

Tsgewayni, James (referent) 

 

Sak 1: Flytting av møtetidspunkt 

Flere representanter har sagt det er litt dumt at møtene alltid er på samme dag. Vi ble enig 

om å ha møter på tirsdager og torsdager annenhver gang.  

 

Sak 2: Info om Elevtinget 

Mai og Hiyab informerte om Elevtinget, som skal være 5 dager i Mars. Ellingsrud har ikke 

deltatt på dette tidligere. Det er et ønske blant flere elever om at skolens elever blir mer 

aktivt i Elevorganisasjonen (EO). Dersom dette blir aktuelt er det viktig at de som reiser gjør 

et forarbeid og etterarbeid, og at det kompenseres for den tiden man er vekke. Her må det 

avtales med faglærere og kontaktlærer. Det er også et ønske fra skolens side at dersom noen 

fra skolen skal delta, bør det være med en fra 9. trinn (på grunn av kontinuitet og videre 

engasjement). Det er mulig å bruke elevrådets egne penger på dette.  

Sak 3: Besøk av Kjerstin Owren (mobbeombudet)  

Kjerstin jobber aktivt for at skolene skal være varme og trygge. Hun kommer onsdag 

05.02.2020 og ønsker å samarbeide med elevrådet. Møtet er fra 12.15 – 14.15.  

Sak 4: Organisering av ballet på 10. trinn 

Det er behov for noen faste regler om hvordan ballet skal organiseres. Skolen, elevrådet, 

foreldre og elever har et felles ansvar for at arrangementet blir så bra som mulig, og at alle 

føler seg ivaretatt. Skolen har bestemt at når det gjelder bordplassering så skal dette 

bestemmes i forkant (for å unngå at noen blir holdt utenfor). Det er viktig at pyntegruppa 

har møtet med skolen slik at bordplassering blir godkjent før den publiseres (det er en del 

ting å ta hensyn til).  

Elevrådet bør lage et eget reglement for hvordan en del ting ved ballet skal gjennomføres. 

Ting som bør bestemmes: bordplassering, taler, meny mm.  

Det er viktig å være klar over at på Ellingsrud er ballet et opplæringsmål og en obligatorisk. 

Det avspaseres dagen etter. Akkurat hvordan dette bestemmes avtales mellom elever og 

skolen (f.eks. hvor mange timer har man krav på avspasering?).  


