
Referat frå møtet 21.01.2020 

Tilstede: Zainab, Bilal, Bissma, Aisha, James, Hiyab, Tsgewayni, Maria Ha, 

Herman, z-Michael (Nina halvparten av tida) 

Sak 1: Innspill frå klassene  

Det ble diskutert i flere klasser hva pengene fra EO-fondet skulle brukes til.  

 9C ønsket å bruke pengene på ting som fest, overnatting, kino, dra til 

byen og spise mat osv.  

o Det er også mange i 8. trinn som ønsker å dra på tur og bruke 

pengene på lignende ting som 9. trinn 

 9C mener at det ble veldig mye fokus på «guttespill» (med forbehold om 

at det selvfølgelig er jenter som også spiller FIFA) i forbindelse med 

PlayStation. Hva med å kjøpe inn noen andre spill, som er mer 

«kjønnsnøytrale», som f.eks. Just Dance eller Singstar.  

o Resten av elevrådet er enig i dette 

 I 9C var det lite eller ingen interesse for et fredagstilbud med mulighet 

for studietid og PlayStation.  

o Det var vel og merke andre i elevrådet som ikke var helt enig dette 

o 9B ville at PlayStation-bruk skulle fordeles, eller bare 10. trinn skal 

bruke det 

o Nina poengterte at det henger litt sammen med opplegget som 

skal være på fredager 

 9C ønsket vel og merke at Mediateket kunne åpnes på morgenen, særlig 

på vinteren når det er kaldt.  

o Elevrådet synes dette var et godt forslag. Elevrådet anmoder 

derfor ledelsen om at Mediateket åpnes fra kl 08.00 hver morgen.  

 9A ønsket at de 5000 skulle brukes på hver enkelt klasse, altså 1/3 på 

hver. 9A ønsket også at man heller kjøpte inn Wii (som man mener er 

mer kjønnsnøytralt)  

o Kanskje Pia kan gi tilbakemelding om dette er aktuelt? 

o Skal det endres bør man også ta en ny runde i klassene for å sjekke 

stemninga for et eventuelt bytte.  

 9B vil gjerne bruke U22 midler (50 000) på å fikse speil, toaletter osv. Det 

var også ønske om mer variert frukt i kantina.  

o Nina (rektor) kommenterte at dette dessverre er styrt av 

kommunen, så litt vanskelig å bruke penger på dette. En bedre 



løsning er å ta kontakt med leverandøren og be om mer variert 

frukt 

o Når det gjelder speil, toaletter mm., så er det bedre å gå i dialog 

med de som eier bygget om at ting må fikses. James fikser en 

digital undersøkelse som kan sendes ut til klassene, slik at skolen 

kan få tilbakemelding om hva som trengs å gjøres. 

o Det ble bestemt at Bilal, Tsgewayni, Hiyab og z-Michael tar en 

befaring for å sjekke behov (ta bilder og beskriv, send til Nina på 

epost: nina.bordewich@ude.oslo.kommune.no)  

 9B hadde ellers et stort ønske om å dra på kino (bruk av EO-midler)  

 Nina informerte elevrådet om at hun har snakket med en som heter 

Jesper i Undervisningsbygg, en som jobber med uteområder på skoler. 

Ledelsen har «klagd litt», særlig fordi det ikke har vært gjort nok de siste 

årene. Nå vet vi også at vi skal være på skolen i flere år fremover. 

Mandag kl: 10.00 28. januar kommer de på befaring (sjekke hva som 

trengs).   

 Nina oppfordret også alle elevene til å etterspørre resultater fra 

elevundersøkelsen. Alle lærerne har tilgang til disse resultatene, og de 

bør brukes aktivt i klassene. Det er også viktig at 

elevrådsrepresentantene tar ekstra ansvar når det gjelder skolens 

læringsmiljø.  

 Nina understreket at det også er veldig viktig at klassene blir flinkere til å 

kildesortere! Det blir gjort for mye feil her. Det er hengt opp plakater!  

 

Sak 2: Behov for klare regler til stillerommet 

Det har blitt bestemt at grupperom 5 skal være et stillerom. Foreløpig er det litt 

uklarhet rundt dette. Viktig at det er tydelig regler og kriterier for bruk av dette 

rommet. 

 

Sak 3: Angående ballet 

Noen 10. klassinger mener at man ikke burde bruke pengene fra EO-fondet til 

ballet, slik at man har noe gøy å gjøre senere. Det er også spørsmål om 

budsjettet til ballet, hvor mye penger har vi? Pynte-, mat- og talegruppa har 

hatt møter. Det blir ledermøte: onsdag 30. januar i storefri på VIP-rommet 
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