
 

 

 

 

Referat – elevrådsmøte 

Til   Elevrådet 

Kopi til  Skoleledelsen 

Fra   Erling Feet Nesset 

Dato   21.09.2016                                      

1 Psykisk Helseuke 

Ass. rektor går gjennom programmet for psykisk helseuke, og rekrutterer personer 

til å dele ut frokost. Programmet for elever tilgang til. Årets tema er «…fordi livet 

forandrer seg -». Alle får utdelt ark med informasjon om psykisk helseuke. 

Hemmelig venn og årets klassekompis ordnes i klassens time 10.10. Audun 

informerer om årets klassekompis. Hver klasse nominerer en elev som bidrar til 

klassemiljøet, og sender en begrunnelse til elevrådsleder. Elevrådsstyret kårer 

fredag samme uke. Klassen velger selv hvordan de nominerer, men en skriftlig 

votering er anbefalt. Viktigste er at nominasjonen blir sendt inn innen fredag 

14.10. Hemmelig venn er at hver person får en person de skal være ekstra 

hyggelige mot ut uka, og det avsløres neste klassens time. 

2 Fadderordning 

Skolen trenger 30 faddere til sammen fra alle avdelinger. Disse skal følge opp 

førsteklassene på sin avdeling. Elevrådsrepresentantene rekrutterer i klassene. De 

som melder seg på sender mail til miljøarbeider eller elevrådsleder. Det blir 

belønning til de som er med. 

3 Fotballturnering 

Elevrådet skal arrangere fotballturnering før jul. Seks spillere pr. lag inkludert 

keeper. Maks to lag pr. klasse. Fristen er mandag 17.10. Innbyttere er sterkt 

anbefalt. Gutter og jenter spiller sammen. Meld fra til Erling Nesset eller andre i 

styret med laget. To klasser kan samarbeide, men da må det meldes fra når lagene 

meldes på. Bare spillere som blir registrert kan spille i turnering.  

4 Skolemiljøutvalget 

Tar opp saker som angår skolens miljø. Det er to ledige plasser. De som vil være 

med melder fra til elevrådsleder. Møter en gang i måneden. 

Saker fra klassen 

Sak: Kalde klasserom 

Respons: Tar det videre 

Sak: Vinteraktivitetsdag 



 

 

 

 

Respons: Tatt opp tidligere, men ikke gjennomført grunnet lite entusiasme. Tar det 

videre, og det blir nok hvis elevrådet er for. 

Sak: Dårlig luft 

Respons: Evig problemstilling, tar det videre. 

Sak: Dårlige stoler 

Respons: For dyrt å gjøre noe med 

Sak: Vanskelig å holde styr på leksene 

Respons: Få lærerne til å legge det inn i kalenderen i it’slearning. Vi snakker med 

ledelsen om hva vi kan gjøre. 

Sak: Prøver i kalenderen gjelder bare for studie, ifølge lærer 

Respons: Styret sjekker hvilke beskjeder som er gitt 

 

 

 

     

Sign.         Sign. 

Elevrådsleder,        Sekretær, 

Audun Bakke Jensen       Erling Nesset 


