
 

ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 11.10.21 

 

Navn Kl Fast Vara Funksjon 

Maylen Vimme 
 
Tobias Birkedal 

8A      X  

X 

 

 

Matias E. Hagensen 

Fossheim 

Thea Byttingsmyr 

8B X  

X 

 

Frans Hendrik 

Rosseland Radziwill 

Amalie Sveinungsen 

8C X  

X 

 

Magnus Olsbu Stømne 
 
Ingeborg Tallaksen 

8D 
 

   

Victoria Wegner 

Myrene 

Vemnund Bøylestad 

9A X  

X 

SMU 

Anne Josephsen 
 
Ahmad M. Kabi 

9B X  

X 

SMU 

Tuva Grestad 

Victoria Bøtun 

9C X  

X 

Nestleder og SU/SMU 

Elise Stømne 

Hakim Jabnouni 

10A X  

X 

Leder og SU/SMU 
 
Vara SMU 
 

Joakim Breimyr 

Johannes Løite 

10B X  

X 

 

Tobias A.Bang 

Jenny Bergithe 

Venemyr 

10C X  

X 

 

 

 

      

 



 

 

 

 

SAKSLISTE: 

Saker Beskrivelse/vedtak Avsvar/hvem tar saken videre? 

Saker 
fra 
sist: 

 
 

Alle representanter må finne frem 
referatet og gå gjennom det høyt i 
klassen. 
 
Har dette blitt gjort? 

 Operasjon dagsverk 
Årets prosjekt 

Sør-Afrika er et urettferdig land hvor noen få blir født 
med fordeler, mens resten må kjempe dobbelt så 
hardt for å lykkes i livet. Mange steder er fattigdom og 

vold utbredt. Skoler i fattige områder har få ressurser 
til å følge opp elevene sine, og flere dropper ut. 
Mange finner sine tryggeste fellesskap i kriminelle 
gjenger. OD-prosjektet skal skape trygge 
møteplasser, hjelpe ungdom som sliter med skolen, 
og gi opplæring i politisk påvirkning. 
 

 
 

 

Det er lurt å allerede nå begynne å 
forhøre seg litt rundt iforhold til å 
finne seg en jobb denne dagen, 
dersom du kan tenke deg å bidra 
 
Foredrag bestilt til 27.oktober 
 

 Hva kan vi gjøre for å bedre skolemiljøet? 
 

 Bålpanne og kakao utenfor 

 Lussekatter 

 Musikk i storefri 

 Turer 

 Åpen hall i langfri 

 Frokost på skolen 
 
Innspillene er bringt videre og det 
sees på muligheter for om det kan 
imøtekommes noen av ønskene. 



 Kantine 
 

Elevene savner kantine. 

 Tungvint om man har glemt 
niste 

 Ikke alle rekker å lage seg 
niste, og blir lenge å gå uten 
mat. 

 En del går til Osedalen for å 
kjøpe seg mat. 

 Ønske om Youghurt, 
sjokomelk, juice, baguetter, 
mellombarer, frukt, 
rislunsj,glutenfrie 
alternativer. 

 
Innspillene er tatt videre, og det 
jobbes med å finne løsning for å 
åpne kantinen. 

 Hva kan vi gjøre for å holde kantine og minglegang i 
orden? 

Elevrådsrepresentantene tar dette 
opp i klassene.  
 
 
 
 

 Er det mulig at man kan gå ut i det første friminuttet? 
Kan det være valgfritt om man er ute eller inne? 
Og kan gamingsidene åpnes igjen? 
 

Gamingsidene åpnes ikke da elever 
misbruker dette i timene. 
 

 Ønske om barstoler til de høye bordene. Det er ikke lov med løse deler i 
minglegangen da det er en 
brannsluse. Det er grunnen til at 
bord og benker henger på veggen. 
 
Hva med å skru de fast i gulvet? 



 Ulik praksis i forhold til å få lov til å høre på musikk i 
timene. 

Dette er tatt opp på morgenmøte 

 Ønske om søppeldunk til plastavfall i 9B,10A og gjerne 
en dunk til pant. 

Det skal vi ordne 

1. OD 
 
4. november gjennomføres OD-dagen. Da kan elevene 
jobbe en dag i solidaritet med ungdom i Sør-Afrika. 
Pengene de tjener skal gå til ungdom i Sør-Afrika. Det er 
frivillig å jobbe på OD-dagen. Elever som ikke ønsker å 
jobbe på OD-dagen skal delta på opplegg på skolen. 
 
 

Årets prosjekt på 1-2-3 | Operasjon 
Dagsverk (od.no) 
 
 
Elevrådsrepresentantene 
gjennomgår lenken over og deler ut  
informasjonsbrosjyre i klassene sine. 
 
 
 
Alle som ønsker å arbeide på OD-
dagen (4.November), må ordne seg 
jobb selv.  
Frist for å skaffe seg jobb og skrive 
navnet sitt på listene som blir hengt 
opp i klasserommene er torsdag 28. 
oktober! 
 
Dersom du har lyst til å lage din 
egen jobb, sjekk gjerne disse 
linkene: 
https://www.spleis.no/org/1629 
 
https://www.spleis.no/hva-er-
spleis 
 
Viktig at alle elever informerer 
arbeidsgiveren sin om at 
innbetalinger MÅ merkes med 
elevens navn og klasse. 
 
https://www.od.no/gjennomforing-
av-od/betaling-og-

https://www.od.no/aktuelt/%C3%A5rets-prosjekt-p%C3%A5-1-2-3
https://www.od.no/aktuelt/%C3%A5rets-prosjekt-p%C3%A5-1-2-3
https://www.spleis.no/org/1629
https://www.spleis.no/hva-er-spleis
https://www.spleis.no/hva-er-spleis
https://www.od.no/gjennomforing-av-od/betaling-og-skoleregnskap/betaling-for-dagsverk
https://www.od.no/gjennomforing-av-od/betaling-og-skoleregnskap/betaling-for-dagsverk


skoleregnskap/betaling-for-
dagsverk 
 
 
For 10.trinn sin del er skjedd en 
glipp, så blir arbeidsuke og hogstkurs 
for deres del. Dersom noen av dere 
på 10.trinn likevel ønsker å bidra, er 
dere selvsagt velkomne til å sette inn 
penger, men det blir altså ikke vanlig 
OD-dag for dere. 

2. FRA BERIT LIE: Vi har nå opprettet en arbeidsgruppe som 
skal arbeide med resultatene fra Ungdata og Ungdata 
junior.  
Skulle gjerne hatt med en representant fra elevrådet og 
ungdomsrådet, slik at de også er representert.  
 
Kan dere forhøre dere neste gang de møtes – om dette 
er noe noen kunne tenke seg å være med på? 
 
 

Tuva Grestad 

3. Vernerunde uteområde 14.10 klokka 09.00-10.00 Elise og Tuva representerer elevene. 

4. Ball for 9. og 10.trinn fredag 28.januar klokka 18. Elise og Tuva 

5. Utgangsdøra fra hallen går for langt opp og smeller i 
stolpen bak. Er dette mulig å hindre? 

 

https://www.od.no/gjennomforing-av-od/betaling-og-skoleregnskap/betaling-for-dagsverk
https://www.od.no/gjennomforing-av-od/betaling-og-skoleregnskap/betaling-for-dagsverk


6. Skolenettet virker dårlig. 
 
Skolepc’ene fungerer dårlig hjemme, da f.eks «word 
svarer ikke» o.l kommer opp når man skal gjøre leksene 
på pc hjemmfra. 
Crome tar lang tid å komme inn på. 

 

 

Froland skole, mandag 11.10.21 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                      

HUSK  Å  MELDE FRA TIL VARA  DERSOM DU IKKE KAN KOMME. 

 


