
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 26.10.20 

 

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. 

 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! 

 

Hvordan har det gått? 



Har stort sett gått fint, men ser at 

det i noen klasser til tider ikke har 

fungert optimalt. 

 

Bra: at elevene kan velge om de vil 

være inne eller ute.Spesielt når det 

er dårlig vær! 

 

Ikke bra:  

-Veldig mye kasting av ting 

-sparking med fotball. 

 

 

Hvis ordningen fortsetter, hvordan 

vil vi da ha det? 

-hvis man er inne i friminuttene må 

vinduer få stå åpne, slik at vi får 

luftet.  

-ikke lov med ballspill inne. 

-ikke lov å kaste rundt kort, papirer 

og annet. 

-ikke rør antibac. 

-ikke lov gå i andres klasserom. 

- ikke gå inn andres klasserom før 

det ringer inn til valgfag og språkfag. 

-ikke lov å ta med mat , frukt eller 

mellombarer ut i friminutt. 

( Hvis det er krise og du må spise, må 

du evt spørre lærer og vaske hender 

og sprite pult før og etter.)  

 

Hvordan har de siste ukene vært? 

-Elevene føler ting har bedret seg. 

Det er roligere nå enn i begynnelsen. 

-ikke alle venter med å gå inn med 

sekken til det ringer. 

 

Lise:Dersom ordningen ikke fungerer 

bra på ett trinn, vil det da gå ut over 

de andre? 

 

Hva om det regner og trinnet ikke 

har et sted å være under tak? 

 

 



 Ønske om knagger i gangene istede for skap. Evt 
knagger på utsiden av skapene? 

Pga brannsikring er det vanskelig å 
sette opp knagger i tillegg til skap, 
men kan det være mulig med 
knagger utenpå? 
 
Lise: Jeg tar dette med teknisk 

 Er det mulig å få baller oftere ned fra taket? Og om det 
er mulig at ballene blir lagt opp på lærerværelset? 
 
Kan andre enn vaktmester gjøre dette, slik at det kan 
hentes baller oftere? 

Lise: Jeg har snakket med 
vaktmester. De henter ned jevnlig, 
men det er samtidig viktig at vi 
prøver å unngå å sparke baller opp 
på taket. De skal levere henta baller 
på lærerværelset 
 
 
 
 
  

 Ikke-mobilfri-skole. Ønske om å få bruke mobilene i 
friminuttet. 
 

Lise: Nei, det er bestemt at vi skal 
være en mobilfri skole. 

 Ønske om akoia antibac istede for spray. Lise: Det kan vi bestille. Ønsket er 
sendt videre og disse har vi nå fått 
på plass. 

1. OD Stor oppslutning om OD-dagen! 
 
Betaling av OD. For å betale for 
dagsverk kan dere fortelle 
arbeidsgiver at de kan gå på OD.no 
evt trykke på lenken under: 
 
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
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
https://www.od.no/gjennomforing-av-od/betaling-og-skoleregnskap/betaling-for-dagsverk


NB! Viktig at alle elever gir beskjed 
til arbeidsgiver hvilken klasse de går 
i. 

2.  Elevundersøkelsen 
-Før jul skal alle elevene delta i elevundersøkelsen. 
Dette er en undersøkelse som kartlegger hvordan dere 
som elever har det på skolen, og hva dere mener om 
læring og trivsel. Svarene brukes av skolen, kommunen 
og staten for å  gjøre skolen enda bedre. 
 
 
-Elevmedvirkning hva er det? 

Elevmedvirkning: 
-elevene er med å bestemme 
-at læreren er interessert i at vi 
gjør/lærer dette sammen. 
-læreren spør hva vi ønsker, f.eks 
ulike alternativer for vurdering. 
-bedre motivasjon når elevene kan 
velge vurderingsmetode. 
-viktig at lærerne gjør oss 
oppmerksomme når det er 
elevmedvirkning.  
 
-mange tror at de ikke har 
elevmedvirkning fordi saker ikke 
alltid kommer gjennom. Det er ikke 
helt riktig, for ofte er det økonomi 
eller andre årsaker til at det ikke 
kan gjennomføres, men elevene er 
likevel hørt. 
 
 
Elevrådet og elevmedvirkning: 
Saker dere har fått gjennom:  
-vernerunden 
-basketballkurv bak 
-benker ute 
-prøveperiode med åpne klasserom 
-ny antibac 

3. Ønske om nye gardiner, slik at hele vinduer kan 
dekkes. 

Lise: 



4. Markiser er ødelagt 9A sitt klasserom. Lise: 

5. Ønske om å få bruke pc’er i flere friminutt. Lise: 

6. Matservering. Husk å bestille en uke i forveien.  

 

Froland skole, mandag 26.10.20 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                     Sekretær: Einar Halstvedt 

 

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

 


