
Referat fra elevrådsmøte 24. november 

Til stede: Arad, Cherno, Hanan, Ahmed H, Said, Noman, Abdella,  

Hvor: VIP-rommet 

 

Sak 1: EO-fondet – status 

Vi fikk dessverre ikke penger fra EO-fondet. Elevrådet søker igjen neste år.  

Sak 2: Lekeslossing og hjelpe fra elevene  

Pia informerer om at det er flere elever som melder om mye lekeslossing, og 

problemer knyttet til dette. Noen ganger blir det mer en bare lekeslossing. 

Forslag fra noen elever på skolen: Kan noen elever være «trivselsledere», som 

har ansvar for å finne på artige ting i pausene. Forslag fra elevrådet:  

• Det bør snakkes om i alle klasser, at det er problemer med lekeslossing  

• Elevrådsrepresentantene var generelt positive til trivselsledere eller 

trivselsskapere. Viktig at de som blir valgt ikke er med på å sloss da. 

• Noen tror det kan bli vanskelig å få til (men man kan ha en prøveperiode)  

• Kanskje det bør være de eldste elevene?  

• Det kan bli vanskelig fordi mange respekterer ikke medelever, ikke bryr 

seg 

OBS! Representantene drøfter denne saken med klassene sine innen onsdag 

8. desember (da er det nytt elevrådsmøte).  

Sak 3: Datautstyr 

Skolen opplever fremdeles at mye datautstyr blir ødelagt. Alle har fått 

ørepropper, og hvis disse blir ødelagt får man ikke nye. Det var noen som 

ønsket musepekere, men dette kan ikke skolen ta seg rå til (fordi ting blir 

ødelagt).  

Sak 4: Undersøkelse om fysisk inneklima  

Elevrådet lagde en digital undersøkelse. 65 elever har svart på undersøkelsen. 

Fint hvis flere klasser kan gjennomføre. Det har vært en journalist som har 

kontaktet skolen, og som kanskje vil snakke med elevrådet. Da kan eventuelt 

svarene fra undersøkelsen brukes.  

 



Sak 5: Desember og juleaktiviteter 

Det er ønskelig å skape god stemning i den mørke tiden før jul og ferie. Hva kan 

vi gjøre på skolen for å skape hyggelig stemning? Her kommer noen forslag fra 

elevrådet:  

• En dag eller noen timer der vi lager julegaver og lignende  

• Det oppfordres til å lage julekalendere i klassene 

• Hemmelig venn og nissevenn er også mulig  

• Noen klasser har lysdekorasjon. Det kunne vært fint om skolen kunne 

kjøpt inn noe enkel pynt, lys og lignende, slik at alle klasserom kan bli 

koselig.  

Sak 6: Mat i kantina 

Noen melder at det er ønskelig med litt mer variasjon i matutvalget.  

 

Sak 7: Innspill om vurdering og læringsformer 

Enkelte klasser har snakket sammen om hva de ønsker. Det var ønske om mer 

gruppearbeid, og ikke bare å se på dokumentarer (selv om en del andre klasser 

tidligere har vært positive til å se dokumentarer). Fint hvis representantene 

kan ta opp denne saken i klassene (hvis man ikke har gjort det).  

 

Referat skrevet av  

James  


