
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 10.06.21 

 

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 

Tobias Andersen Bang 

Jenny Bergithe 

Venemyr 

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. 

 Elevundersøkelsen viser mye bra. 
For eksempel ser det ut som de aller fleste trives på skolen og 
at de har noen å være sammen med, det er bra. Likevel må 
man alltid jobbe med at skolen skal være et godt sted for alle 
og at alle skal ha noen å være sammen med. 
 
Vi scorer litt lavere enn ønskelig på spesielt to punkter 
-praktiske arbeidsmåter 
-elevmedvirkning i forhold til egenvurdering og vurdering 
 
Hva kan vi gjøre med dette? 
 
Hva tenker dere om undersøkelsen? Er spørsmålene greie å 
forstå, eller kan det være utfordrende å vite hva det spørres 
etter? 

Hva tenker dere skal til for at 
dere føler at hverdagen blir 
mer praktisk? 
 
 
 
Hva skal til for at dere vil føle 
at dere har mer medvirkning? 
 
 
 
Tor, Elise og Oline stiller på 
møte 10.6 
Så flott, tusen takk for at dere 
stiller på møtet 13.40 
møterommet. (6. time) 

 Er det mulig å utvide c-sona, slik at det vil være litt område i 
sola? 

Lise: Dette er utfordrende pga 
at det da blir en mye mer 
uoversiktlig sone, men flere 
hjørner man skal ha oversikt 
over samtidig. 

 Er det mulig å forskyve tirsdagene med fem minutt og heller 
ha 10 min friminutt mellom 6 og 7. time. Bussene går ikke før 
15.30. 

Lise: Det vil ha innvirkning på 
arbeidsplanene til alle 
ansatte, så det er vanskelig å 
gjøre noe med. 



 Mattetentamen del 2 var veldig vanskelig. Mange mistet 
motivasjonen.  
Forberedelsestiden kunne gjerne vært brukt på lignende 
oppgaver som de som ble gitt.  

Takk for tilbakemelding. Dette 
blir tatt videre med 
matematikklærerne 

 Det er vanskelig å gjennomføre at alle skal komme med 
fulladet pc. Er det mulig å ha en pult i et hjørne hvor pc kan 
lades? 

Lise:Hvorfor er det vanskelig? 
Det bør være mulig for alle å 
lade pc på ettermiddag og 
kveld hjemme.  
Det blir utfordrende å ha pc 
stående på pult i 
klasserommet når dere skal 
bruke den.  
Vi kan ikke ha ledninger på 
kryss og tvers i klasserommet 
og det er ikke greit i forhold til 
brannsikkerhet å ha 
skjøteledninger liggende 

 Ønske om kanonballbane i sone C. Det er meldt til teknisk i IK-
bygg 6/5-21 

1. Ønske om flere benker.  

2. Ønske om å få bruke headset/airpods på morgenen frem til 
08.45. 

 



3. Ønske om flere valgfag på 9.trinn. Mange kom ikke inn på 
trafikk. 
 
Evt slå sammen valgfag på tvers av trinn. 

 

4.  8.trinn ville gjerne vært på konsert.  

5. Ønske om å spille musikk fra høyttaler ute ,spesielt i langfri.  

 God sommer alle sammen!  

 

Froland skole, mandag 10.06.21 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                     Sekretær: Einar Halstvedt 

 

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

 


