
 

 

ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 12.10.22 

 

Navn Kl Fast Vara Funksjon 

Johanna Lyngroth 
 
Anine Straand-Aaberg 

8A      X  

X 

 

 

Mathias Syvertsen 

Håkon Koveland 

8B X  

X 

SMU 

Aino Frivold 
 
Amalie Kvalbein-Olsen 

8C X  

X 

 

VARA SMU 

Robin Goedecke 

Maylen Vimme 

9A X  

X 

 

SMU 

Matias Hagensen 
Fossheim 
Vincent Dyrnes 

9B X  

X 

 

Frans Hendrik 
Rosseland Radziwill 
 
Martin Tveit Lie 
 

9C X  

X 

 

Magnus Olsbu Stømne 
 
Emilio Sivertsen 

9D X  
 
 
X 

 

Tønnes Emil Abusland 

Torjus Fidje Fjærbu 

10A X  

X 

VARA SMU 
 
 

Anne Josephsen 

Ahmad M. Kabi 

10B X  

X 

Nestleder og SU/SMU 

Tuva Grestad 

Victoria Bøtun 

10C X  

X 

Leder og SU/SMU 

 

      

 



SAKSLISTE: 

Saker Beskrivelse Avsvar/hvem tar saken videre? 

Vedtak 

Saker 
fra 
sist: 

 
 

 

 Ønske om å komme inn i minglegangen tidligere om 

morgenen? 

Dette vil vi forsøke å finne en 

løsning på. Teknisk er ikke positive 

til å åpne gangen uten tilsyn, så vi må 

tenke på om vi kan finne andre 

løsninger. Vi har også forsøkt å åpne 

gangen utenfor helsesøsters kontor, 

men også her er teknisk skeptiske, så 

vi jobber fortsatt med å finne en 

løsning.. 

 

 

 Airhocky ødelagt Signe Gunn: Har tatt dette opp med 

miljøteam som har bestilt ny. 

 Ønske om Gautefalltur Kai Reidar: kommer tilbake til dette. 

 Ønske om vanndispenser Kai Reidar: Kommer tilbake til dette. 



 Ønske om mer informasjon om hva som skal skje på 

ukeplanene. 

Dette er tatt opp med lærerne. 

 Arbeid med case om læringsmiljø Alle representantene snakker i 

klassen om hva vi jobbet med. 

1. Operasjon dagsverk (OD) skal i år jobbe for å bryte ned 

fordommer rundtpsykisk helse blant ungdommer i uganda 

 

https://www.od.no/arets-prosjekt-pa-1-2-3 
 

 

 

https://www.od.no/du-kan-bidra/jobb/jobb 

 

1.Elevrådsrepresentanten forteller 

kort i klassene om hva årets prosjekt 

handler om. 

 

2.Del ut brosjyre til hver elev. 

 

Od-dagen er torsdag 3. november. 

Hver elev skal tjene inn 300kr. 

 

Dersom noen elever ikke ønsker å 

jobbe denne dagen, møter de på 

skolen og har et opplegg her.  

 

3.Viktig at alle elever som ønsker å 

jobbe denne dagen til inntekt for 

ungdom i Uganda skaffer seg jobb 

innen torsdag 27.10, og skriver 

navn og arbeidsplass på klasselista 

som henges opp i klasserommet. 

2.  Skoleklokka ringer 40 sekunder for sent.  

https://www.od.no/arets-prosjekt-pa-1-2-3
https://www.od.no/du-kan-bidra/jobb/jobb


3.  Når kommer huskene tilbake?  

4.  Mangler gardin i 10A sitt klaserom  

5.  Kantinekortet, kan det finnes andre alternativ slik at man 

kan betale med kort? 

 

6.  Ønske om at helsesøster kommer rundt i klassene og 

presenterer seg og sier litt om hvor hun holder til og hva 

hun kan hjelpe med. 

 

 

 

Froland skole, onsdag 12.10.22 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                      

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

 


