
 Elevrådsmøte 

Dato 27.08.2018 

Oppmøte 3.kl; Olav (vara) 

4.kl; Mathea og Reidar Sander  
5.kl; Anina og Tina 

6.kl; Noah og Oliver 

7.kl; Hanna BT og Hedda  

Fravær 3. kl; Ole Henrik og Gina 

Referent Gunn-Eva  
 

Disse sitter i elevrådet 2018: 

3. klasse Ole Markus  

Gina 

Olav (vara) 

Julie (vara) 

6. klasse Oliver 

Noah 

Tuva (vara) 

Mia (vara) 

4. klasse Reidai 

Mathea  

Kornelia (vara) 

Sander (vara) 

7. klasse  Hanna BT 

Hedda 

Lars Andre (vara) 

Kristine (vara) 

5. klasse Anina 

Tina 

Albert (vara) 

Elias (vara) 

  

 

Elevrådene er deres organ. Det er dere elever som leder, bestemmer hva som 

skal tas opp på møtene. Dere ordner med innkalling, sakliste, referat og 

videreformidling til klassene.  

 

Styret 

Leder/nestleder: Hanna BT og Hedda  

Sekretær: Oliver og Noah  

Kontaktperson i 1.kl: Anina og Tina 

Kontaktperson i 2.kl: Mathea og Raidai 

 

Roller 

Leder/nestleder skal bestemme neste møte, men i samarbeid med de andre i 

elevrådet. Leder skal lede møtene og informere Kjell i etterkant om hva som er 

blitt bestemt på møtet. De skal delta på 2-3 SU-møter (samarbeidsutvalget ) i 

løpet av året.  



Sekretær skal skrive innkallelse og møtereferat.  

Kontaktpersonene i 1. og 2. klasse skal representere disse klasse i elevrådet. Ta 

imot beskjeder og informere i etterkant hva som er blitt tatt opp på møtene.  

Hva kan vi i elevrådet jobbe med? 

- Vi skal engasjere og bry oss om at vi skal ha det bra på skolen. Hva kan vi 

gjøre for at vi skal ha det bra på Fåvang skole. 

- Vi skal ikke diskutere enkelt elever, men kan ta opp hendelser som har 

skjedd, f.eks. det har vært mye bråk/krangling i sandkassa i det siste. Hva 

kan vi gjøre for å endre på dette? 

- Diskutere inne- og utemiljøet. Hva kan vi gjøre/få til med de ressursene vi 

har? 

Hvilke andre oppgaver har elevrådet? 

- Dere er representanter i egen klasse, dere skal sørge for at klassen har 

klasseråd, hvor klassen kan komme med saker som de vil at elevrådet skal 

diskutere.  

- Dere må videreformidle sakene til leder/nestleder slik at dere får innkalt 

til nytt møte. 

- I etterkant at hvert møte må dere informere klassen om hva som er blitt 

bestemt. Dette kan enten leder/nestleder gjøre eller klassevis (dette 

bestemmes på møtene). 

 

Ref: Gunn Eva 

 

 


