Elevrådsmøte 23.september
Til stede: Alle sammen
Til å begynne med tok vi en presentasjons runde av alle
elevrådsrepresentantene. Etterpå gikk vi gjennom hva et elevråd er og hvordan
man kan jobbe i elevrådet.
Vi snakket om at vi ville bli et elevråd som gjør ting for de andre elevene og
som ikke bare vil ha nye ting. Selv om det er viktig å ha utstyr for å trives på
skolen, er det også viktig å gjøre gode ting for hverandre for at alle skal trives å
ha det bra.
Mange synes soneinndelinga av skolegården er kjedelig, men de forstår hvorfor
det må være sånn ei stund fremover.
Saker fra klassene:
7.klasse
• Ønsker mere å gjøre i sone 4. For eksempel frisbee, ball, hoppetau ol
• Jentedoene må bli fikset.
• Ønsker seg PCèr
6.klasse
•
•
•
•
•
•

Kunstgress på fotballbanen (FAU)
Nye fotballmål i hvert fall ny netting.
Trampoline (hoppepute)
Nye stoler i klasserommet (viktig)
Nye verktøy på sløyden (viktig)
Søppelkasser på skoleplassen

5. klasse
• Skolegensere
• Mikrobølgeovn (tas opp i foreldregruppa)
4.klasse
• Spilledag i klassen
• Fikse jentedoene og få bedre stoler

• Ha med dyr-dag. Snakket om at de kanskje kunne gå til hverandre og vise
frem dyrene. Eller dra til Jæra å se på
kaninene.
3.klasse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trampoline (hoppepute)
Høy snurresklie
Zipline
Karatetime
Ismaskin
Snømaskin
Liten karusell
Spillehall i gymsalen
Område med snø
Tommelgjenkjenning på skap
Få egne mobiler

Ha en mobiltime på skola.
Det er kreative og fornuftige elever vi har
Valg:
Elevrådsleder ble Leah Danina Cavolli fra 5.klasse
Nestleder ble Nicklas Leonhardsen fra 5.klasse
Referatet blir sendt til ledelsen og lagt ut på egen elevrådsside som alle lærerne
har tilgang til, i tillegg til hjemmesida til skolen.

Bilde av representantene kommer snart.
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