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REFERAT FRA MØTE I ELEVRÅD 18.09.19 
     

Møte/Sted  SFO 

Dato/kl.  Onsdag kl.10.00 

Tilstede  Sigrid, Andrea, Amund, Jenny, Tor, Anne Mari, Flora, Jonathan, Håkon, Britt Olave, Johanne 

Møteleder Flora og Andrea 

Referent Håkon 

 

Sak  Tema – konklusjon  Ansvarlige  

1 Saker fra klassene. 
▪ Klassene har mange forslag til hvordan vi kan gjøre uteområdet vårt 

finere. Disse forslagene er sendt på mail til Ulrike som er i 
uteområdegruppa og til Dan Håkon som er på FAU-møtene slik at elevenes 
forslag blir tatt opp der. 

▪ Noe som må tas opp i alle klasser: 
1: Å gjemme unna leker i skråningen er ikke lov. 
2: Å bruke klatreveggen som ballvegg er ikke greit 
3: Husk at når du tar med en leke ut, skal du også legge den på plass igjen. 

 
Dan Håkon 
Foreldrene 
 
 
Alle elevene 

2 Friminutt og regler. 
Hva kan elevrådet gjøre for å unngå krangel i friminuttene? 

• Det settes opp rullering av lafteklassene så lenge det er behov for det. 
Elevrådet setter ikke opp rullering over enhjulssykler og hoppestokker da 
det ikke har vært krangel om disse lekene de siste dagene.  

• På stikkballbana gjelder disse reglene for alle klasser: 
1: Treskrittsregelen gjelder for  
2: Alle de du har truffet, skal slippes fri på likt.  

 
 
Elevrådet 
 
 
Alle elevene 

3  Eventuelt 

• Aktivitetsdagen 24. september: Elevrådet deler ut sjokolade til 
sanitetsdamene etter at vi har spist lunsj. Hege har sjokoladen og hjelper 
til.  
Elevrådsrepresentantene i 3. og 4.klasse er med og deler ut i gymsal.  
Elevrådsrepresentantene i 5.-7.klasse er med og deler ut 
klasserom/kjøkken 

• Fredag 27.september kl.09.00: Elevrådet inviterer alle til 
«steinplukkedugnad». Oppmøte i firkanten. Dan Håkon fordeler elevene 
på ulike områder. Bjørn Erik Pettersen stiller med traktor og henger, kjører 
vekk stein. Elevrådet spanderer is, ca. 10.00. 

 
Hege hjelper 
 
 
 
 
 
Elevrådet 

 
 

For elevrådet er det viktig at alle klassene har klasseråd med jevne mellomrom. 
Å være med i elevrådet er artig og interessant, men da trenger vi å vite hva som er viktig for 

elevene i de ulike klassene 


