Referat fra elevrådsmøtet 31. Oktober
Obs, Obs! - vi må komme tidsnok, se tider nederst på arket.

Sander (elevrådsleder) leser opp referatet.

Sak. 1: vi har fått 10 00,- til klasseballer.








Vi har nå fått priser av Janne og et skjema.
Vi blir enige om at vi ikke skal bruke skjemaet.
Mikkel skriver ned skjemaet i et One-note dokument (fordi dette skal bli det første
papirfrie elevrådet.)
Vi får gratis tennisballer!
På XXL koster bordtennis rakket 100 kr.pr stykk, må kanskje kjøpe uavhengig.
Eivind kommer med forslag om at vi skal ha det samme baller. - vi stemmer over
forslagene og 9/10 stemmer for forslaget.
Vi skal kjøpe inn en grunnpakke med baller. - må spørre klassen hvilke baller de helst
har lyst på av disse tre: Fotball, håndball, basketball og bordtennis rekkert og baller.

Sak.2: vennebenken







5 stemmer for at benken skal stå for at vi er en Zero skole. - ett sted man kan sitte på
og være venner.
Må gå en runde rundt i klassene der vi sier at benker nå står for at vi er en Zero skole.
Mikkel, Sander og Erla finner ut hva vi skal si til de forskjellige klassene.
Mikkel, Sander og Erla blir enige om en tekst vi skal si. - hvem skal gå sammen? hvilke klasser skal vi gå i?
to og to går sammen i fem forskjellige klasser.
Hvor skal vennebenken stå?

Sak.3: fordeling av uteområdene




8/10 synes vi burde gjøre endringer på fordelingene
Bedre fordeling av plasser. - litt for mye på samme dag.
Eivind ordner ny plan

Sak.4: BUK







Les Power-Point
Power-Point presentasjonen leser du høyt med klassen
Må ha spurt før neste torsdag.
Alle får et skjema som elevene i klassen skal krysse av på
Ta med arkene og gruppearbeidsoppgavene tilbake til elevrådet
Spør spørsmål til klassen. - er det noe vi må ta med til kommunen.

Neste møte er torsdag. 9.11.2017

