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Ørnes skole 

 

Referat møte i elevrådet 
 

Tidspunkt: Torsdag 14.11.19 1. time fra 0915 
Tilstede: 8a Elide og Noah, 8b ikke tilstede, 9a Rebekka og Are, 9b 
Nathaniel og Leonora, 10a ikke tilstede, 10b Aline og Jørgen 

Saksliste: 
 

1. Referat fra forrige møte godkjent 
2. Juleball – Grøt, Perfect wave spiller på juleballet,  

Snacks – noen kommer til å grise mye, og ha med seg ting, så dette har ikke elevrådet helt 
trua på. elevrådet ønsker at det skal være kiosk med salg av sjokolade, brus, potetgull, 
klubbe mentos, vepsebol, smurfedrops.  
8. klasse: prins og prinsesse, 9. klasse: kronprins og kronprinsesse, 10. klasse konge og 
dronning. Kroner: Leonora og Rebekka fikser. 
Kveldens slips, kveldens danser, kveldens kjole, kveldens smil. – Vanja bestiller 
Elevrådet ønsker at det skal kunne gis en klassepris til beste underholdning: Jury: Nelly, 
Asgeir og Børge eller Anne Sofie.  
 
Jury: bestemmes neste møte 
Underholdning:  
Arrangere et spill/lek: Aline og Emil tar ansvar 
Lærerene må underholde – ønske fra elevrådet 
Karaoke -interesse for det? 
Lage julekrim -Aline og Emil 
Lag: Quiz – Rebekka, Nathaniel, Noah og Leonore, quizmakerene retter quiz – liten premie til 
vinnerlaget 

 
3. Lucia: Innsats for andre, kan de bake lussekatter? Leonora sjekker om de kan bake. Elevrådet 

går Lucia og synger. 
4. Saker fra klassene 

Mulighet for å låne ovn til å steke Grandiosa i kantina? 
Rislunsj i kantina.   
Ønske om foosball i vestibylen. 

5. Leksehjelp – ta det opp i klassene. Det er mangel på skyss, spesielt for elever som bor langt 
unna. 

6. Trivselsledere – Hogne og Raino har satt opp en plan. 

7. Eventuelt: 
Noen er bare og forsyner seg av andre sitt utstyr, baller og bordtennisrackerter, det er ikke 
greit! Det trengs nye baller og bordtennisrackerter i enkelte klasser.  
 

 
 
Vanja Jakobsen 
kontaktlærer/referent 


