
Referat elevråd 

Elevrådsmøte Vahl skole 12.11.18 

 
Kl. 12.30 – 13.30 

Møte innkalt av: Stina Braathen Kløven 

Møtedeltakere: 4a: Olav, 4b: Ayse, 4c: Niranchana, 5a: Hedda, 5b: Sama (referent), 
6a: Ayan, 6b: Ali, 7a: Denis, 7b: Fatima (leder), Stina. 
Fraværende: Pål Nesse 

 

Sak 1 

 

SMU - Skolemiljøutvalget 

Fatima har vært på første møte sammen med rektor, foreldre og en politiker. 
Det var et oppstartmøte. Neste gang håper vi Sama eller Hedda blir med.  

 

Sak 2 

 

Hvilke saker skal vi ta opp i elevråd? Hvilke saker passer andre steder? 

Vi snakket om at det er viktig å prioritere de sakene som vi kan gjøre noe 
med. Da må vi sortere sakene fra klassene og bruke tid på de viktige sakene. 
Vi har laget kort i rød, gul og grønn farge med disse kategoriene: Elevråd, 
klassemøte, FAU, klassekontakt, vaktmester, passer ikke i elevråd og T.O.T. 
(tøys og tull, dvs saker vi ikke synes er seriøse).  

Vi prøver de ut på møtene. En av medlemmene får ansvar for å vurdere 
sakene og viser hvilket kort som passer, så bruker vi tid på å diskutere sakene 
som passer i elevrådet.  

Sak 3 Saker fra klassene:  

 Mat og helse-rommet mangler utstyr. Det er lite boller, bestikk osv. 
Elevrådet mener det må være nok utstyr til å ha god undervisning.  

 Ønsker å kunne bestille sjokolademelk uten sukker på skolen. 
Elevrådet synes ikke dette er viktig.  

 Trampoline i skolegården. Skolegården er allerede pusset opp og det 
er lenge til den vil endres. Derfor blir det nok ikke trampoline i 
skolegården. Men Rudolf Nilsens plass skal pusses opp. Vi håper det 
kommer noen spennende ting der. 

 Ødelagte stoler i klasserom. Ikke en sak for elevrådet. Hvis det er 
ødelagte stoler, må kontaktlærer/faglærer melde dette til vaktmester 
i vaktmesterboka. Vaktmester vil vurdere om det kan fikses eller om 
det er behov for nye stoler.  



Referat elevråd 

 Vi har få pc’er og ipader. Dette er noe ledelsen jobber med nå og det 
kommer antagelig flere ipader.  

 Bruk av mobiltelefon på skolen. 7. trinn foreslår at 6. og 7. trinn kan 
bruke den i spisetiden i klasserommet. Vi diskuterte dette. Elevrådet 
synes det blir urettferdig hvis noen kan og andre ikke får lov. De synes 
også det er feil å bruke mobiltelefon. Den kan misbrukes til å 
sprebilder og film. Det er også usosialt å sitte med mobilen. Man bør 
heller snakke sammen og leke sammen. Ute skal man være i aktivitet 
og ikke bruke telefon.  

 Gymsal for 7. trinn i storefri. Dette har vi fått godkjent av rektor i fjor. 
Det må organiseres inspeksjon i gymsalen. Vi snakker med rektor om 
det neste gang. 
  

Sak 4 Saker til neste møte: 

 Ønske om basketkurver ved siden av bingen. Da bør vi skrive et brev 
til park og idrett (de som har ansvar for Rudolf Nilsens plass). 
Elevrådsleder kan gjøre det sammen med noen flere.  

 Vi må bruke innesko inne men noen voksne bruker utesko. 

 7. trinn vil gå utenfor skolegården i friminuttene.  

 Pål vil snakke om Strategiarbeid 2019. 

 

  

Møteplan:  tirsdag 11.12.18, kl. 12.30. 


