
Elevrådsmøte 29. mars 2022 

Sted: Festsalen 

Tilstede: Abdulai, Said, Thien Le, Cherno, Celina, Mois, Michael, Ahmed,  

 

Sak 1: Mat i kantina 

Said, Cherno og Mois tar en runde rundt i klassene og finner ut hva elevene 

foreslår som nye retter.  

Sak 2: Gå utenfor skolens område 

Bestemmelsen om at det kun er elevene i 10. trinn som kan gå utenfor skolen 

er bestemt sammen med FAU (foreldreutvalget) og Driftstyret. Det har 

tidligere vært slik at alle elever kunne dra utenfor skolens område (mange år 

siden), men dette hadde flere negative konsekvenser (mye klaging fra Kiwi og 

lignende). Det blir ikke gjort noen endringer på nåværende tidspunkt.  

Når skolen flytter til brakkene blir det viktig å finne nye regler som fungerer 

der. Her kan elevrådet involveres.  

Sak 3: Ønske om mer kosetime 

Det er absolutt mulig å få til mer kos       Her man representantene samarbeide 

med kontaktlærerne sine om å finne passende opplegg (f.eks. før påsken). Det 

er mulig å få handlet inn litt mat og lignende, ved behov.  

Sak 4: Rutiner for mobiler 

Her er det to utfordringer: Bruk av mobiler i klasserommet i timene, og 

bruk/tilgang til mobiler i friminuttene. Her virker det som det er mange 

forskjellige rutiner i klassene.  

Beskjeden fra ledelsen er at man må finne gode løsninger som ivaretar 

behovene både til elever og lærere.  

Rektor skal diskutere med lærerne på trinnledermøte.  

Sak 5: Saker fra trinnene 

• Elever på 10. trinn ønsker utstyr til styrketrening.  

• På jentedoen i gymsalen meldes det om et hull, som ønskes tettet. Hullet 

går ut til ping-pongrommet. VAKTMESTER HAR ORDNET SAKEN 

• Det meldes om mye tyggis under bordene. Hvis vaktmester eller 

renholdspersonalet kan gi klassene verktøy, så kan dette fjernes. Det er 

også et generelt ønske om å spise i timen.  



• Elevrådet mener det er viktig at det finnes lærere som kan kjøre folk til 

legevakt og lignende, dersom det oppstår behov for dette (f.eks. på en 

aktivitetsdag).  


