Referat fra vårt 3. elevrådsmøte denne høsten 2018
•

Første møte den 4. september dreide seg i all hovedsak om å få valgt leder og nestleder for
elevrådet.

Disse er tillitsvalgte:

8A: Are

(Robin vara)

8B: Leonora

(Morten vara)

9A: Carl W

(Sunniva vara)

9B: Jørgen

(Mathilde vara)

10A: Tuva

(Andreas vara)

10B: Rebekka (Mathias vara)
På dette møtet ble Carl Wihelm Andersen valgt som leder, og Tuva Olsen som nestleder.
•

Andre elevrådsmøte den 11. september gikk i sin helhet med på å diskutere, samt godkjenne
de som var nominert til å være TL’ere på skolen. Kurs for Trivselslederne avvikles 18.
september i Kulturhuset.

•

Elevrådsmøte 1. november -18
Alle tillitsvalgte til stede.
1. Post og referatsaker: Det ble reist spørsmål om vi burde bli mer aktive i
elevorganisasjonen. De ønsker bedre kontakt med oss, og de har en del økonomiske
midler vi kunne forsøkt å få del i. Vi er medlem. Rebekka ser nærmere på denne saken. Er
skolegensere interessant for elevene her på skolen? Carl W skal undersøke saken til
neste møte.
2. Aktuelle saker det er viktig å ta tak i: De tillitsvalgte ønsker flere aktiviteter enn
innebandy og volleyball på halldagen. De skal ta en høringsrunde i klassene. Enkelte
ønsker å bytte ut innebandy med five-a-side (fotball). Hogne skal se nærmere på hva det
er mulig å få med av andre aktiviteter.
Det trengs flere sittebenker utendørs. Dette må vel Arbeidslivsfag kunne fikse?
Knivene på skolekjøkkenet bør slipes. De er direkte ukvasse. Hogne skal høre om
vaktmesteren kan utfører denne oppgaven.
3. Møtefrekvens i elevrådet: Enighet om å møtes omtrent en gang i måneden.
4. Diverse: Sånt som turneringer og inne-aktiviteter overlates til TL’ene. Flere i elevrådet er
også med her. (Frisbeegolf, bordtennis, sjakk mm). Vi burde begynne jobben md å få til ei
sykkelløype i nærheten av skolen. Kanskje nedsette en egen komitè for å få realisert
dette. Hogne hører med aktuelle elever.

Hogne/referent

