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Møtereferat 

 

 

Til stede: Tillitsvalgte for 3, 4, 5 og 7. trinn, Tina og Gro. 

Forfall: 6. trinn 

Møtegruppe: Elevrådsmøte 

Møtested: Samlingssalen 

Møtetid: Fredag 11. september  

Referent: Gro Thomassen 

Neste møte Fredag 16. oktober kl. 10:00 - 10:40 
 

 

Elevråd 

Sak 1 – 15/16 Velkommen og presentasjon: 

Alle elevrådsrepresentantene og varaene presenterte seg for hverandre. I dag 

møtte nesten alle, ved framtidige møter er det tillitsvalgt nr. 1 som møter. 

Dersom tillitsvalgte er syk møter vara. 

Sak 2 – 15/16 Elevrådets rolle på skolen vår. Elevenes skolemiljø. 

Tillitsvalgte for klassene skal ta med seg saker som er viktige for klassen og 

hele skolen til møtene for at vi kan diskutere dette sammen. Gjennom jobben i 

elevrådet kan elevrådet være med å påvirke hverdagen i skolen både for seg 

selv og klassen / skolen (elevmedvirkning).  

Vi vil jobbe for å få en skole med et godt skolemiljø der alle har det bra. Til 

neste møte tenk på hva kan vi gjøre for at alle skal ha det bra på Skjønnhaug 

skole.  

Sak 3 – 15/16 Valg av leder og nestleder. 

Utsatt til neste møte siden 6. trinn ikke var tilstede.  

Ved valg av representanter til elevrådsstyret bør minst en ha erfaring fra 

tidligere skoleår. Hverken representantene på 6. eller 7. har vært med tidligere, 

og vi må derfor finne en løsning der vi får med en representant fra 7. som har 

vært med i elevrådsstyret tidligere. 

Sak 4 – 15/16 Møteplan for høsthalvåret. 

 16. oktober – 2015, 27. november – 2015, 15. januar – 2016, 19. februar – 

2016, 1. april - 2016,  6. mai - 2016, 10. juni – 2016.  

Sak 5 – 15/16 Saker fra klassene. 

 Dette punktet har ofte blitt en ønskeliste fra klassene om utstyr. Dersom 

klassene har ønske om nye leker foreslår vi at dere skriver en søknad om hva 

dere trenger og sender til rektor / assisterende rektor der dere begrunner ønsket 

deres, og evt. forslår hvordan dette kan finansieres (dvs. betales). 

Her ønsker vi forslag til hva som kan gjøres for at vi får et bedre skolemiljø på 

skolen. 

Sak 6 – 15/16  Eventuelt. 

 "Bli med". Forslag fra Karianne om at vi melder skolen på dansen "Bli med". 

Diskuter dette i klassen, og drøft om dere ønsker at vi melder oss på. Karianne 

har allerede begynt å øve med noen klasser. 

 


