
Referat fra elevrådsmøte 25. januar 2022 

Sted: Festsalen 

Til stede: Michael, Noman, Ahmed, Even, Thien An, James, Celina, Erica, Agri, 

Hanan  

 

Sak 1: Søknader til trivselskapere  

For tiden har vi ikke fått noen søknader sent til oss, hvis det ikke er noen 

søknader videre så er saken antageligvis ferdig. Kanskje vi skal bruke litt tid 

med klassen der man kan få hjelp til å skrive søknaden for de som ønsker det. 

Spør klassen om det er noen som trenger hjelp med søknaden sin, da kan de 

sende e-post til James. 

 

Sak 2: Skoleball 

Først var planen 17. februar, men har nå blitt utsatt og vi tenker at ballet blir 

flyttet til juni eller sent våren 2022. Ballet ble utsatt fordi det er mye skole 

dagene rundt 17 februar, samtidig som at vi ligger på gult nivå og burde ikke 

blande klassene. Så vi tenker at det kan bli ett sommerball nærmere 

skoleslutt.    

 

Sak 3: Transport til skole  

Noen elever klager over at de bor langt unna skolen og trenger mer tilegnelig 

transport. Det er allerede tiltak som kan bli gjort så det skal være letter for de 

som har spesifikke grunner til hvorfor det er vanskelig for dem å komme seg til 

skolen.  

Noen av de som kan få gratis skoleskyss er: 

• Elever med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom 
• Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei 
• Elever i 2.–10. klasse og har mer enn 4 kilometer til skolen (det er minste 

kravet, alt under 4 kilometer blir ikke tatt hensyn til)  
 
Hvordan avstand måles varierer, men det blir oftest målt ved hjelp av google 
maps og ruter.  

 

 



Sak 4: Karantene  

Det er mange som må være hjemme på grunn av Covid-19 og på grunn av 

sykdom. Skolen har ikke kapasitet til dobbel timer og mange elever går glipp 

av læring. Og når man er hjemme i en lang periode så henger man ofte bak og 

det vanskelig å få med seg hva som skjer. Det er veldig vanskelig for mange 

elever, så lærere burde ta litt tak i problemet. De kan for eksempel oppdatere 

kalenderne mer ofte og sende ut mer meldinger om hva elevene skal for den 

timen. Litt bedre kommunikasjon med lærerne kan hjelpe mye for mange 

elever. Barna har krav på skole og læring så noen tiltak må bli gjort. 

 

Sak 5: Utbygging av skolegård 

Hvordan skolegården skal være, både hva den skal inneholde og hvordan den 

kan være praktisk for elever på skolen. Om det er kaldt eller om det regner 

eller blåser mye, hvordan skal skolegården være.  

 

Referat skrevet av Noman  

   

 

  

 

 

 

 

 


