
15.10.2018 Elevrådet Helsfyr 

Referat fra elevrådets arbeidsdag 
15.10.2018 
 

Tilstede: Poorani, Isak, Bissma, Fatima, Shanza, Nora, Emilie, Besart, 

Magomed, James 

Sted: Utdanningsetaten lokaler på Helsfyr 
 

Sak1: Erfaringer fra trinnene så langt med elevrådsarbeid 

 De fleste trinn har gjennomført klasseråd 

 Enkelte trinn har gjort, eller vurderer å gjøre bytter på representantene 

Sak 2: Utarbeidelse av REGLER OG RUTINER FOR ELEVRÅDSARBEID VED ELLINGSRUD SKOLE 

 Representantene gikk gjennom et dokument der det står presisert hvilke regler og 

rutiner som skal gjelde for elevrådsarbeidet ved skolen vår. Dokumentet består av 7 

paragrafer som hver har en rekke underpunkter.  

 Dokumentet er nå ute på høring og skal vedtas på neste elevrådsmøte torsdag 24. 

oktober. Det er derfor viktig at alle klassene går gjennom dokumentet før den tid.  

 Se selve dokumentet for detaljer 

Sak 3: Diverse saker  

 Emilie, Fatima og Shanza stiller på elevrådskonferansen 31. oktober sammen med 

Ingjerd 

 Vi diskuterte saken om at mange i 8. og 9. vil gå utenfor skoleområde.  

 Ønske om billigere kantinemat og mer mat i kantinen. Ønske om blant annet nudler i 

kantinen. 

 Bedre temperatur i klasserommet. 

 Flytte leksehjelp til en annen dag 

 Ønske om gjerde langs basketballbanen. 

 Ønske om at 8. og 9. også kan være inne i friminuttene 

 Ønske om at bordtennisrommet skal være åpent i friminuttet. 

 Noen vil/ vil ikke ha PlayStation. 

 Mat/Snacks på Elevrådsmøtene 

Sak 4: Tur for elevrådet 

 Det ble foreslått å arrangere en egen tur for elevrådet slik at elevrådet blir bedre kjent. 

Da er det lettere å samarbeide. Leder og nestleder skal søke EO-fondet om 7000 

kroner til dette. Håpet er at alle de 20 representantene kan bli med på arrangementet. 

Det blir bowling + mat.  
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Sak 5: Disponering av 50 000 kroner fra U22 

 Elevrådet fikk som kjent penger fra U22-Oslo kommune. Elevrådet har vedtatt at 

pengene skal brukes på følgende:  

o 3 vannkokere 

o 3 toastjern 

o Utstyrkasse til hver klasse med diverse baller, bordtennisutstur mm. 

o Hvis mulig, vanndispenser (ledelsen skal sjekke opp pris) 

o Hvid et er penger til overs, brukes på trinnfest 

Sak 6: Diskusjon rundt vinterball i 10.  

 Det er en del elever som har uttrykt misnøye med hvordan ballet skal organiseres. 

Noen ønsket ikke at 9. trinn skulle være med. Nina og Ingjerd poengterte at ballet også 

er et pedagogisk oppegg i regi av skolen, det er viktig at 9. trinn involveres og at 

arrangementet blir litt ordentlig (det er tross alt ball).  

 Enkelte uttrykte at de heller ønsket pizza og noe som var enklere, men det ble også 

poengtert at dette kan organiseres og legges til rette for i andre sammenhenger  

 Planen for ballet endres ikke, men elevrådet skal nedsette en komite på 9 elever som 

skal jobbe for at årets ball blir bra  

Sak 7: Elevundersøkelsen 

 Nina (rektor) informerte om elevrådsundersøkelsen, og at det er viktig at denne blir 

tatt seriøst. Representantene får en rolle i å forberede klassene på dette 

 Vi ble enig om gjennomføre undersøkelsen mot slutten av november 

 

Skrevet av:  James og Isak 


