
Referat for elevrådsmøte 6.12.2018 

Hvor: VIP-rommet 

Tilstede: Shanza, Fatima, Emilie, Freedon, Bissma 

Sak 1: Ønsker Ellingsrud skolegensere?  

Elevrådsrepresentantene tar en runde i hver gruppe og sjekker om det er 

interesse. Elevrådet ble kontaktet av et firma som selger økologiske 

skolegensere. Mer info her: www.gronnprofilering.no 

Sak 2: Oppdatering fra ballkomiteen  

Det har vært god deltakelse og høyt engasjement. Komiteen har mange forslag 

som skal diskuteres nærmere med ledelsen. Hold av datoen torsdag 7. februar. 

Det blir 4 timer avspasering dagen etter. Det går også spennende rykter om 

opptredener på ballet.  

 

Sak 3: Oppfølging av diverse saker fra strategimøte: 

1) Kan elevrådet bidra med aktiviteter i storefri?  

Svar: Elevrådet foreslår en ordning som minner om trivselslederordningen 

man ofte har på barneskoler (men tilpassa til ungdomstrinnet). Elevrådet 

kan bistå i planlegging og gjennomføring, for eksempel med en komite. Da 

må man finne ut hvem som er interessert. Det kan bli en belønning til de 

som engasjerer seg.  

2) Kan elevene bidra i “inspeksjon”?  

Svar: Elevrådet mener det kan bli vanskelig for elevene å skulle gå 

inspeksjon fordi de som bråker ikke tar oss seriøst.  

3) Kan elevrådet bidra i en slags årsplan for digital dømmekraft? 

Svar: vi rakk ikke å diskutere denne saken 

4) Vil elevrådet delta aktivt i plangruppa for ny skole?  

Svar: vi rakk ikke å diskutere denne saken 

Sak 4: Forslag om egen postkasse til elevrådet 

Vi setter opp en av stemmeurnene utenfor VIP-rommet. Her kan folk legge inn 

forslag og synspunkter. Boksen sjekkes før hvert elevrådsmøte.  

 



Sak 5: Ønske om flere trinnfester 

Flere elever og klasser har snakket om at det burde være flere trinnfester. Det 

er for eksempel mulig å låne Klubben gratis. Her tenker man mer “casual”, altså 

ikke så fancy som ball. En utfordring er at man må ha nok voksne som kan 

bidra, og ikke alle vil ha med foreldrene sine. Kanskje noen lærere vil være 

med?  

 

Referat skrevet av: James Arnfinsen  


