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Møtereferat 

 

 

Til stede: Tillitsvalgte for 3, 4, 5. 6 og 7. trinn, Tina og Gro. 

Forfall:  Ingen  

Møtegruppe: Elevrådsmøte 

Møtested: Samlingssalen 

Møtetid: Fredag 26. oktober  

Referent: Gro Thomassen 

Neste møte Fredag 27. november kl. 10:00 - 10:40 
 

 

Sak 8 – 15/16 Godkjenning av referat fra referat fra forrige møte. 

Referat gjennomgått og godkjent. 

Sak 9 – 15/16 Valg av leder og nestleder. 

Ny elevrådsleder: Sachal Amnah (6 A) 

Vara elevrådsleder: Isatou (7 A) 

Valgt til medlem/rådgiver av elevrådsstyret: Emilie (7A)  

 

Medlemmer i elevrådet er: 3 A: Thirisan, Haris, 3 B: Isabel, Yousef, 4 A: Radi, 

Esma, 4 B: Hemet, Silje, 5 A: Angelina, Aleksander, 5 B: Laila, Jan,  

6 A: Sachal Amnah, Arin, 6 B: Anitra, Hamdi, 7 A Isatou, Yousef. 

 

Sak 10 – 15/16 Gjennomgang av elevundersøkelsen v/ Tina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! 

Mange har det bra på skolen, men ikke alle har det like bra. Det skjer noe 

mobbing ute i friminuttene. Noen er alene. Det er viktig at trivselslederne gjør 

en god jobb. 

Dersom det er noen som trenger noen å leke med kan de sette seg ved trappa 

ved lekestativet på A-området. Trivselslederne kan hente dem der.  

Dersom noen ikke er greie mot trivselslederne er det viktig at Tina eller Gro får 

beskjed om dette. 

Tillitsvalgte må være gode rollemodeller; bruke et pent språk og være hyggelig 

mot andre. De har et ekstra ansvar for å vise god atferd. De må også jobbe for at 

det skal være mobbefritt; ta kontakt med en voksen dersom dere ser det skjer 

noe galt. 

Tillitsvalgte tar opp i klassen sin hva vi kan gjøre for at det skal være godt 

å være på Skjønnhaug for alle elever. Dette tas med tilbake til neste møte. 

 

Sak 11 – 15/16 Saker fra klassene. 

 Det er ønske om kantine. Gro snakker med Karianne om når vi kan arrangere 

dette. Det blir nok ikke tid til dette før jul, da det er mye som skjer framover nå. 

Det er bl.a. åpen kveld i desember som krever en del forarbeid. 

Sak 12 – 15/16  Eventuelt. 

 Ingen saker. 

 


