Referat fra Elevrådsmøte 16.oktober 2017
Greverud skole
«Navn», «Klasse»
Gult betyr: saker som du skal informere klassen om
Grønt betyr: saker som du skal ta opp og spørre klassen om.
Til stede: Alle (Hussain kom litt for sent grunnet Nasjonale prøver).
Til elevrådsrepresentantene: Les opp de gule og grønne sakene for klassen. Skriv ned det
dere blir enige om.
Sak 1/1718 – Konstituering
Sander Dahl Herud, 7B, er valgt som leder for elevrådet.
Mikkel Erlend Alnæs, 7C, er valgt som nestleder for elevrådet.
Erla Byre-Hjorthol, 7A, er valgt som BUK-representant for elevrådet.
Malin Høntorp, 6C, er valgt som vara BUK-representant for elevrådet.
Sak 2/1718 – Evaluering av elevrådskurset
Vi tok en skriftlig evaluering.
Sak 3: Organisering av elevrådet
Vi har bestemt følgende:
- Vi ønsker å være det første papirfrie elevrådet. Det betyr at representantene ikke vil
ha permer, men bruke OneNote som arbeidsredskap.
- Alle papirer blir heretter lagret i OneNote (innkallinger, referater, sakspapirer etc.
- Eivind skriver innkallingene til elevrådet.
- Sander leder elevrådsmøtene.kjk
- Erla og Mikkel bytter på å skrive referatet fra elevrådsmøtene.
- Innkallinger og referater blir fortsatt levert ut i papir.
Sak 4: Klasseballer
Rektor Birgitte Solberg ønsker å gi elevrådet kr 10 000,- til fordeling av klasseballer til alle
klassene på skolen. Elevrådet synes at det er flott! I elevrådet snakket vi om at det er viktig
at:
- Klassene er flinke til å ta vare på utstyret de har fått. Da må de ha gode regler i
klassen på hvem som har ansvaret for å ta med ballene inn etter bruk.
- Kanskje vi må ha en ordning med at vaktmester legger baller fra taket på
Greverudhallen i et nett, og at elevrådet deler de ut i klassene.
- Ballene må merkes tydelig.
- Ballene må arves fra år til år. Da vil 1.klasse få nye baller.
Sander, Mikkel og Erla snakker med trivselsleder og gymlærer Janne om priser på baller. På
neste møte lager vi en plan. Elevrådet kommer tilbake med mer informasjon etter neste
elevrådsmøte.
Sak 5: Vennebenken

Elevrådet ønsker å høre med klassene om hvordan vi skal bruke vennebenken. Vi er opptatt
av elever som føler seg utestengt, mobbet eller alene alltid skal gå til en voksen. Vi ønsker å
høre hva klassene mener. Vi ønsker at dere stemmer over to forslag:
a) Skal vennebenken være et «symbol» på at Greverud skole er en Zero-skole, og at
benken er et fint sted å sitte, enten sammen med venner eller alene.
b) Skal vennebenken være et sted der du sitter fordi du ikke vet hva du skal finne på.
Sak 6/1718 – fordeling av uteområdene
Elevrådet ønsker å høre om klassene er fornøyde med fordelingen av uteområdene.
Sak 7/1617 – Evt
Følgende saker ble meldt av elevrådsrepresentantene. Disse tar vi opp på neste elevråd:
- 7A/Erla: Friminuttene er for korte
- 7B/Sander: Skolen har dårlig bordtennisutstyr
- 6C/Malin: Det er for få voksne ute i friminuttene.
- 6A/Kristine: Det er dumt at 6.trinn ikke får friminutt med fadderbarna. Hva kan
gjøres?
- 6A/Kristine: Det er dårlige doer på skolen. Og vi burde hatt jente/guttedoer.
- 6A/Kristine: Klassen ønsker mobilparkering i klasserommet.
- 5B/Jack-Martin: Vi savner klatrestativ i skolegården.
- 5D/Malin: Vi ønsker drikkefontene i skolegården.
Representantene må forberede sakene sine til neste elevrådsmøte. Elevrådet avgjør om de
vil jobbe med sakene.
Neste elevrådsmøte er tirsdag 31.oktober kl. 10.00

