
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 14.09.20 

 

Navn Kl Fast Vara Funksjon 

Victoria Myrene 
 
Emil Bujordet 

8A      X  

X 

 

 

Sandra Dahl Paulsen 

Ragnhild Iren Holm 

8B X  

X 

 

Kamilla Bjerkholt 

Edward Khupchawn 

8C X  

X 

 

Elise Stømne 

Sigmund Susort 

9A X  

X 

Representant SMU 

Einar Halstvedt 
 
Sander Koveland 

9B X  

X 

Sekretær 

Knut- Andre Nilsen 

Bratteland 

Tobias Andersen Bang 

9C X  

X 

 

 

Representant SMU 

Oline Haugaas Alne 

Tor Røiseland 

10A X  

X 

Leder og SU/SMU   
 
Nestleder  SU/SMU 
 

Filippa Dalen Selås 

Mathea Valderhaug-

Blindheim 

10B X  

X 

 

Nils Ånon Nesland 

Røilid 

Hanna Kold Hansen 

10C X  

X 

 

 

Vara SMU 

      

 

 

 



 

 

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. 

 Valg Leder: Oline Haugaas Alne 
Nestleder: Tor Røiseland 
Sekretær:Einar 
Representanter SMU:Elise Stømne, 
Tobias Andersen Bang. Vara: Hanna 
Kold Hansen 
 

 Hvordan har skolestarten vært? -Grei oppstart 
-Greit med tur første uka. 
-Liten tid til å spise når man ikke kan 
sitte i kantina. 
-ønske om flere benker ute. Midten 
og bak. 
 
Svar: Ønsket om flere benker er 
viderformidlet til teknisk. 
Personalet har blitt enige om å 
utvide spisingen med 5 minutt, slik 
at vi starter 11.10 med håndvask og 
spising. 

 Operasjon Dagsverk. 
- I år skal OD støtte ungdom på flukt fra krigen i 

Sør- Sudan. Inntektene skal støtte livsmestring 
og utdanning til ungdommene. 

- Alle som ønsker å være med må skaffe seg en 
jobb. Det kan være alt fra butikkjobb til vaske 
huset hjemme. Hver elev som er med skal i 
utgangspunktet få inn 300kr, hvor alle 
pengene skal gå direkte til OD. 

- Det er valgfritt å være med på OD, og de som 
ikke ønsker å være med får et alternativt 
opplegg på skolen. 

- OD-dagen er torsdag 29.oktober. 

 
 



- Elevrådsrepresentantene er i skolekomiteen. 

 Vernerunder 31.aug og 10.sept. Oline og Tor skal delta på denne 
runden mandag 31.august klokken 
12.45-13.45  
og torsdag 10.9 klokken 09.30-10.30. 
Oppmøte utenfor Aina sitt kontor. 
 
Elise,Tobias og Oline sier litt om hva 
de fant ut. 
-bussoppstilling 
-lekeapparater 
-inneklima 
-solskjerming 

 Kantine –når åpner den? Kantina åpner dessverre ikke på 
nåværende tidspunkt. 

1. Skolemiljø 
Hvorfor er skolemiljøet viktig? 
    
Forskning viser at barn som har det bra på skolen 
lærer bedre. Og motsatt – et dårlig psykososialt eller 
fysisk skolemiljø kan gi langvarige skader på psykisk og 
fysisk helse, og det kan gå ut over barnas evne til å 
lære.  
Nulltoleranse mot mobbing er lovfestet. Det betyr at 
skolene skal jobbe for at skolene blir et sted der barna 
føler seg trygge, har venner og kan lære uten å 
bekymre seg for å om noen ler av dem eller plager 
dem på andre måter. 
Opplæringsloven §9 A slår fast at det er elevenes egen 
opplevelse som skal stå i fokus – hvert enkelt barns 
opplevelse av å ha det bra. De voksne kan derfor ikke 
si at et barn ikke blir krenket eller mobbet hvis barnet 
gir uttrykk for at de blir det. 

Hvordan har vi det og ønsker vi å ha 
det på skolen? 
 
Hvordan vi har det: 
-stemning i friminuttene virker grei. 
-noen føler at det blir litt låst, når 
man ikke kan være sammen med 
folk fra andre trinn. 
 
Hvordan ønsker vi det på skolen? 
-Vi ønsker at alle skal ha det bra. 
-at alle har noen å gå med. 
-nok sitteplasser 
  
 
 

https://www.fug.no/opplaeringsloven-s-9a.462840.no.html


2. Hvilke aktiviteter kunne dere ønske dere ute? Hadde 
det vært kjekt med en oppmerket kanonballbane på 
asfalten f.eks? 

Positive til kanonballbane. 
 
ønske om basketballkurv bak.-
innfridd. 
 
Elevene spør ut i klassen om det er 
andre aktivitetsønsker? 

3. Åpne klasserom.  Det vil bli en prøveperiode med 
åpne klasserom. Dette innebærer at 
alle må gjøre sitt ytterste for at 
dette skal fungere. Dersom det blir 
mye tull eller hærverk, kan denne 
goden forsvinne. 
 
Regler: 
-Oppfordrer folk til å gå ut Frisk 
luft er bra for deg 
-fem-minuttsfriminutt: lov med pc 
-resten av friminuttene skal pc 
pakkes i sekken. 
-Elevene må være i sitt klasserom. 
-Ikke lov å røre pc’n som står i 
klasserommet. 
-antibac skal stå i fred. Kun lærer 
deler ut dette. 
-det er lov å gå rundt i 
klasserommet, men i langfri skal 
elevene sitte ved sin pult under 
spising og det er ikke lov å gå rundt 
i klasserommet før alle er ferdige 
med å spise og vaske. 
 
Viktig at alle respekterer reglene og 
hjelper til slik at ordningen kan 
fortsette etter prøveperioden! 
 

4.  Hold avstand Ulik praksis iforhold til avstand 
mellom elever. 
-I valgfag/ språk skal elevene sitte 
klassevis.  
-Ute i friminutt skal man også holde 
avstand. 
-spriting/vasking av hender ved 
inngang og utgang til nytt 
klasserom. 
 

 

Froland skole, mandag 14.09.20 



Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                     Sekretær: Einar Halstvedt 

 

HUSK  Å  MELDE FRA TIL VARAMANNEN DIN DERSOM DU IKKE KAN KOMME. 

 


