
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - BARNETRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 30.04.21 

 

Navn Kl Fast Vara Funksjon 
 

5A    X  

X 

Fillip Trøan Messel 

Hannah Heggen Bø 

 5B X  

X 

Emil Nesland Kvam 
 
Niclas Endresen 

 
 

5C X  

X 

Amanda Venemyr 

Christian Skrove Nilsen 
 

5D X  

X 

Victor Emir Haugen 

Amalie Johnsen Langemyr 
 

6A X  

X 

Sofie Garshol Rasmussen 

Maria Josefsen 
 

6B X  

X 

Selma Løvjomås Spinnangr 

Marcus Blankenberg 
 

6C X  

X 

Johanna Lyngroth 
 
Håkon Koveland 

 
7A X  

X 

Dina Risdal 

Finn Cornelius Bowen 
 

7B X  

X 

Jakob Ravnåsen 

Sofia Pedersen Botterli 

 7C 
 
 
 

X  
 
X 

Adrian Bøthun 
 
Thea Byttingsmyr 

 7D 
 
 
 

X  
 
X 

Thea Røed Vilhelmsen  
 
Frans Hendrik Rosseland Radziwill 

      

 



SAKSLISTE: 

Saker Beskrivelse/vedtak Ansvar/hvem tar saken videre? 

Saker fra 
forrige 
møte:  

Vi tok en runde med hvilke saker de ulike klassene 
ønsket at elevrådet skulle jobbe videre med. Deretter 
prioriterte elevrådet 3 av disse sakene. 
Sakene elevrådet skal jobbe videre med i vår er: 

1. elevkantine 2. få fiksa vippa og 3. skoleavis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre saker vi diskuterte:  
Pc´er til alle elever. Dette er planlagt å være på plass 
til skoleåret 22/23. Stemmer det?  
 
Skatepark: Vi har hørt snakk om at det skal bygges en 
skatepark på Kringla. Stemmer det?  

NB: Alle representanter må finne 
frem referatet og gå gjennom det 
høyt i klassen. 
 
Kenneth:  

1. Skolens økonomi strekker ikke 
til å lage en kantine, 
dessverre! Men er det mulig å 
få til et samarbeid med 6. 
trinn, mat og helse?  

2. Vaktmester har gitt beskjed 
om at de snart får inn noen 
dekk, og da vil de komme på 
plass på vippa. 

3. Dette er vi positive til, veldig 
bra! Her må vi få til et 
samarbeid med norsklærere. 

 
 
Inge: 
Kommunestyrevedtaket om pc’er er 
satt på vent på grunn av dårlig 
kommuneøkonomi.  
Det er svært beklagelig!  
Jeg kjenner ikke til dette med 
skatepark på Kringla.  
 

1.  Kantine:  
 
 

Hanna: 
Snakket med Kenneth.  
Samarbeid med M & H på 6. trinn 
kan bli vanskelig, fordi faget alltid 
ligger i de 3 siste timene.  
Dette må vi nok jobbe videre med 
fra høsten.  
 

2.  Kommunestyret har utsatt vedtaket om PC til alle.  
 
Elevrådet: 
Synes det er dårlig prioritering av politikerne. Hva 
med demonstrasjonstog og lage plakater.  

Jakob/Hanna: 
Snakke med Inge om et felles 
leserinnlegg/uttalelse fra rektor og 
elevråd til Frolendingen.  
Inge kan hjelpe til med dette.  
Kanskje bør vi ta kontakt med 
Frolendingen?  



3.  Innspill fra Sølvi ang. skatepark. Kanskje Connie vet 
noe om dette?  

Hanna:  
Ringte Connie, hun kan fortelle at 
Skateklubben i Froland jobber for 
dette, men at de dessverre møter 
mye motstand i kommunestyret.  
Tina Gundersen er muligens en 
person vi kan kontakte om dette.  
(Kontaktinformasjon til 
Skateklubben se Origo Osedalen på 
Facebook) 

4.  Saker fra klassene:  
 

- Vannet i springen er for varmt. 
- Småskoletrinnet bruker ballbinga og skogen 

når mellomtrinnet har den? Det er veldig 
dumt for noen på 5. trinn som da bare får 
binga en dag i uka.  

- Vil gjerne dele på slegga. 
- Vil gjerne ha vannfontene i nybygget, veldig 

varmt vann der.  
- Lukter veldig ekkelt på guttedoen, kan 

vaktmester se på pissoaret?  
- 6. trinn bruker doen til 5C når de har mat og 

helse, det må de la være.  
- Veldig mange elever har lyst på 

minitrampoline i skolegården! 

Inge:  
Vannet i springen får vi ikke gjort 
så mye med for det kommer fra 
elva, men vi må prøve å la det 
renne lenge. Vi håper at vi kan 
bruke vanntårnene igjen når Covid-
19 epidemien er ferdig.  
I forhold til vannfontener så kan jeg 
søke om ekstra penger til dette.  
Det er viktig at dere sier ifra når det 
er dårlig lukt slik at jeg kan gå ned 
og se, og gi beskjed til renholderne.  
I forhold til trampoline er dette 
også noe vi må søke om. Jeg er litt 
engstelig for at det kan bli litt mye 
styr med 475 elever.  

 

Froland skole, fredag 30.04.21 

Elevrådsleder: Jakob Ravnåsen 

Sekretær: Adrian Bøthun 

Elevrådskontakt: Hanna Møretrø Grande  

 

NESTE MØTE: 21.5 

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

 


