
 

 

 
 
 
 

FÅVANG SKOLE 

 

  

REFERAT FRA ELEVRÅD 30.OKTOBER 2020. 
     

Møte/Sted  Elevråd 

Dato/kl.  30.oktober 2020 

Tilstede  Tiril, Ida, Maria, Kornelie, Thomas, Seline, Mateo, Ingvild, Vetle og Ida. 

Møteleder Tiril og Ingvild 

Referent Ingvild 

 

Sak  Tema – konklusjon  

1 Fra kommunen (levekårsutvalget) 

• Elevrådet snakker om hva levekårsutvalget (LKU) er. 

• Elevrådet diskuterer årets spørsmål fra LKU: 
Hvordan arbeider barnehagen/skolen med følgende utvalgte suksessfaktorer:  
- Barn og unge opplever et inne- og utemiljø som stimulerer til lek, bevegelsesglede, utvikling og læring.  
- Barn og unge trives, har venner og føler at de er en del av fellesskapet.  
- Barn og unge er robuste til å møte utfordringer og motgang i livet. 

• Britt-Olave noterer stikkord. Disse leveres Dan-Håkon (se s.2) 

2 Fra rektor: 
Kjøp av parkbenker fra U-skolen. 
Elevrådet tenker at vi ikke trenger benker 

3 Valg av representanter til SU: 

• Elevrådet snakker litt om hva SU er.  

• Valg av representanter:  
Ingvild (7.klasse) og Thomas (6.klasse) 
(Tiril og Kornelie er vararepresentanter) 

4 Saker som tas opp i alle klasser: 

• Det er grisete og utrivelig på doer. Vi skjerper oss. 

• Bananskall og epleskrotter kastes i søppeldunkene. 

5 Saker som elevrådet jobber videre med: 

• Snøskulptur-konkurranse 

• Klubb etter skoletid (må vente til Korona er borte) 

5 Eventuelt: 
Innkjøp som elevrådet kan gjøre. Britt-Olave bestiller: 

• Flere leker i sandkassa  

• Flere fotballer 
Innkjøp som elevrådet får Unni til å sjekke priser på: 

• Enhjulssykler og hjelmer 

• Hoppestokker 

• Gaga ball 
Ønsker vi må vente med: 

• Gress på fotballbana 

• Nye sklier og klatrestativ bak  

• Blink og snøballmaskin 

 
 
 
 
 
 



Hvordan arbeider barnehagen/skolen med følgende utvalgte suksessfaktorer:  
❖ Barn og unge opplever et inne- og utemiljø som stimulerer til lek, bevegelsesglede, utvikling og 

læring.  
o Vi har stort og fint uteområde. 
o Vi har fine muligheter i nærområdet, gapahuk, lekeplass og fotballbane. 
o Vi har tverrfaglige økter i alle klasser som skaper god variasjon og bidrar til økt læringslyst. 

❖ Barn og unge trives, har venner og føler at de er en del av fellesskapet.  
o Lærerne hjelper oss å finne venner og legger til rette for artige aktiviteter 
o Mye gruppearbeid bidrar skaper vennskap mellom elevene. 
o Gode lekeapparater og bra med lekeutstyr hindrer konflikter. 
o Klassene har gode klasseregler.  

❖ Barn og unge er robuste til å møte utfordringer og motgang i livet. 
o Vi har en stopp-regel som fungerer.  
o Vi har mange voksne vi kan snakke med om det som er vanskelig. 

 


