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5 Forbedre skolemiljøet 

Elevrådsleder tar imot forslag. Felles aktiviteter er et forslag. Noe som ligner på 

gründercamp kan være bra. Må være orden på det, hvis ikke tar ikke folk det seriøst. 

Elevrådet skal jobbe for en felles identitet på Nydalen som ikke henger sammen med 

linjer, siden vi ser at det er store skiller mellom linjene. Hva kan vi gjøre for å komme 

videre med dette? Vi har begynt med partnerklasser på tvers av linjer. Disse har noen 

timer sammen av og til, ca 1-2 ganger pr halvår. Disse timene skal være praktiske 

siden elevene skal snakke sammen. Det kan slå tilbake siden det bare blir grupperinger 

i disse timene. Lærerne kan løse det ved å gjøre at det blir folk fra forskjellige linjer i 

hver gruppe. 1-2 ganger pr. halvår kan bli for lite. Skolebygget er veldig delt, og det 

kunne hjulpet hvis linjene at klasserom litt om hverandre. Ha skap samme steder. 

Logistikken kan bli vanskelig med disse tiltakene. Sosiale arrangementer er viktige for 

å skape relasjoner på tvers av linjer, men ved tvang kan disse miste mye av effekten. 

Revyen er veldig viktig her, siden det er frivillig og fra alle andre linjer. Klubbene kan 

også være viktige her.  

6 Fotballturnering 

Få lag har kommet inn, det er viktig å sende inn. Lov å slå sammen klasser. Ikke lov å 

ha spillere som spiller på mer enn et lag. Maks to lag pr. klasse 

7 Årets klassekompis 

Fristen er i dag. Vinnere pr linje (trinn på studie). Vinnerne får en kinobillett.  

8 Miljøarbeider 

Jon gav gode tilbakemeldinger på oppmøte, og var fornøyd. Opplegget får kritikk for 

mye rot. 

9 Frokost 

De som skal dele ut frokost må huske at de også skal dele ut frokost på fredag 

10 Ungdommens bystyremøte 

Elevråd, ulike ungdomsorganisasjoner sender inn representanter til dette møtet, og her 

har de mulighet til å gi forslag til saker bystyret skal ta opp. Nydalen elevråd kan 



 

 

 

 

sende 2 representanter. 25.10 og 1.11, og det tar hele dagen. Si ifra til elevrådsleder 

hvis man er interessert. Kan ta opp hvilke saker vi skal ta opp på neste elevrådsmøte 

 Saker fra klassene  

 Sak: Lærerne skal ikke snakke så subjektivt om Donald Trump 

 Respons: Okey… Vi skal tenke på det. 

 Sak: Kaldt 

 Respons: Ledelse og elevråd jobber med dette 

 Sak: Ikke nok alternativer for laktoseintolerante 

 Respons: Tar det videre 

 Sak: Flere alternativer for veganere, ha tilbake den gamle Nydalenburgeren, dårlig r

 enhold på toalettene 

 Respons: Tar det videre 

 Sak: Ødelagt anitbakmaskin i tredjeklassebasen 

 Respons: Mulig det er fikset, vi ser på det 

 Sak: Flere vanndispensere 

 Respons: Vanskelig å gjøre noe med pga. rør 

 Sak: Ha tilbake gamle samosaer. 

 Respons: Tar det videre 

 

 

     

Sign.         Sign. 

Elevrådsleder,        Sekretær, 

Audun Bakke Jensen       Erling Nesset 


