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Sak 1: Trivselsskapere på Ellingsrud 

Det har vært et ønske fra skolen at elevene involveres mer når det gjelder å 

skape trivsel. Klasse har diskutert muligheten for å ha trivselsskapere.  

8. trinn var positive og ønsket ført og fremst aktiviteter ute. De mente at alle 

kunne være trivselsledere, også elever fra 8. trinn. 

9. trinn ønsket også å væremest ute, men det var også et ønske om å benytte 

ping-pong rommet, ønske om å bruke ping pong rommet. De var generelt 

positive til å ha trivselsskapere. Noen uttrykte også ønske om mer bruk gymsal 

og rolige aktivitet. Vil også være inne når det er kaldt ute.  

OBS! Representantene må minne elevene på at det normalt er åpent spillrom 

på tirsdager og fredager 11:40 – 12:05 (stengt nå på grunn av omicron).  

10. trinn: 10A og 10C var positive til trivselsskapere. 10B var ikke spesielt 

interessert. 10C ønsket flere stillerom. Det ble også kommentert at det var 

viktig at de som blir trivselsledere tar jobben seriøst (hvem skal bestemme 

hvem som får være).  

På neste møte: Elevrådet lager kriterier og retningslinjer. Det kan være en 

søknadsprosess, der elevrådet og ledelsen er med på å bestemme hvem som 

skal få være trivselsskapere.  

Sak 2: Diverse fra trinnene 

9. trinn: ønske om Ellingsrud-genser og bukse (dette har jo skolen fått før). 

Ønske om tema-uke (sosiale tema). Internasjonal dag, folk tar med mat 

hjemmefra.  

10. trinn ønsker gjerde ved siden av basketbanen. Ønske om å være inne i 

pause. Det har vært en del frustrasjon knyttet til innleveringer. Ønske om å 

spise/drikke inne, også i timer. Spise frukt i timen.  



8. trinn: Ønske om forskjellig mat i kantinen. Ønske om å være inne i korte 

friminutt. Misfornøyd med de nye øretelefonene. Ønske om å oppgradere dem.  

Forslag til etter jul, jobbe med kantinesaken.  

 

Elevrådet feiret årets siste møte med kake 
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