TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET.

REFERAT fra møtet 06.05.21

Navn

Kl

Fast

Victoria Myrene

8A

X

8B

X

Ragnhild Iren Holm
Kamilla Bjerkholt

X
8C

X

Edward Khupchawn
Elise Stømne

X
9A

X

Sigmund Susort
Einar Halstvedt

9B

X

9C

X

10A

X

Hanna Kold Hansen

Leder og SU/SMU
X

10B

Nestleder SU/SMU

X
X

Mathea ValderhaugBlindheim
Nils Ånon Nesland
Røilid

Representant SMU
X

Tor Røiseland
Filippa Dalen Selås

Sekretær
X

Jenny Bergithe
Venemyr
Oline Haugaas Alne

Representant SMU
X

Sander Koveland
Tobias Andersen Bang

Funksjon

X

Emil Bujordet
Sandra Dahl Paulsen

Vara

10C

X
X
Vara SMU

SAKSLISTE:
Saker

Beskrivelse/vedtak

Saker
fra
sist:

Avsvar/hvem tar saken
videre?
Alle representanter må finne
frem referatet og gå gjennom
det høyt i klassen.

Vernerunde 3.mai 12.45-13.45

Elise og Tor forteller

Hvorfor skal vi gjennomføre vernerunde?
- For å avdekke mangler og feil som kan utgjøre en fare på
arbeidsplassen, slik at disse kan rettes opp før ulykker skjer.

Stikk-kontakt i 8A er løs

Mange elever blir kjørt til og fra skolen. Dette skaper en del
utfordringer i forhold til trafikkavviklingen og vi lurer på om
det er noen som har noen gode forslag for å få flere til å gå til
skolen?

Elevrådsrepresentantene tar
dette ut i klassene.
Innspill fra elevene:
Ingen forslag

Ønske om vannautomater i gangene.

Vi hadde vannautomater flere
steder på skolen tidligere,
men det var til stadighet
vannsøl og de ble derfor
fjernet. Foreslår at dere har
med dere drikkeflaske som
dere kan fylle opp.

Ønske om åpne de nye garderobene før og etter gym , pga
liten plass og kaos i de gamle.

Sam Eyde har i
utgangspunktet den nye
hallen.

Ønske om nye bøker på biblioteket.

Det er nå åpen dør når det er
betjent
Nyheter blir plassert på en
egen plass på en hylle langs
en av veggene. Det står
‘Nyheter’ over denne delen av
hylla.
Det er ikke mulig å bestille
bøker fra andre bibliotek til
skolebiblioteket. Det
anbefales derfor at elevene
benytter seg av
folkebiblioteket i Osedalen.
Der kan de også bestille bøker
fra hele landet, hvis elevene
ikke skulle finne boka på
folkebiblioteket.

Hvor skal man parkere scootere/moped?

De kan parkeres på Nidarhall

Ønske om sykkelbane.

Det ble laget sykkelbane for
en tid siden, men den ble ikke
brukt. Antar det er en annen
type sykkelbane det er ønske
om. Slik det er nå, har vi ikke
økonomi til en slik
investering.
Det vil likevel bli en
prøveordning med å la skogen
i sone C være mulig å sykle i
for de som ønsker det når
deres trinn er i denne sonen

Ønske om nye gardiner og farger i klasserom.

Skolen skal bygges ut og
bygges om. Det vil dessverre
ikke bli gjort noe før dette
starter.

Fotballbingen er ødelagt. Nettingvegger er løse, og noen er
borte.

Svar fra teknisk: Det oppleves
som om det er mye herværk
på ballbingen. Ungdommer
står og hopper på gitrene over
målet og sparker med vilje ut
gittere. De gitterne som er
funnet er tatt vare på, noen
kan brukes, noen ikke, så
viktig at alle hjelper til og gjør
sitt beste for at ting ikke blir
ødelagt.
Beskjeden om at det trengs
reperasjon er mottatt og de
vil fikse den etter hvert.
Det har nå kommet en ekstra
benk i sone C.

Ønske om flere benker ute.

Ønske om mer variert og praktisk undervisning/læring.
Spesielt i 2-timers øktene. Blir lenge å sitte hver for seg å høre
og skrive, så ønsker å få lov til å samarbeide mer rundt
oppgaver.
-

Elevmedvirkning i forhold til vurderingsform.
Ønske om å få lov til å velge om de skal skrive i bok
eller på pc.

Dette er tatt videre til alle
lærerne.
Tilbakemelding fra lærerne er
at det er også viktig å
poengtere at dere som elever
har et ansvar for at det skal
være gjennomførbart å lage
mer praktiske opplegg.
Dersom det bare blir kaos og
dere ikke gjør deres for at det
skal fungere, er det lite
gjennomførbart å gjøre mer
av. Så her må vi alle, både
elever og lærere være
bevisste vårt ansvar

1.

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.

Hva tenker dere skal til for at
dere føler at hverdagen blir
mer praktisk?

Vi scorer litt lavere enn ønskelig på spesielt to punkter
-praktiske arbeidsmåter
-elevmedvirkning i forhold til egenvurdering og vurdering

Hva skal til for at dere vil føle
at dere har mer medvirkning?

Hva kan vi gjøre med dette?

Er det noen som kunne tenke
seg å være med i et
plangruppemøte 20.5 for å
drøfte disse tingene med
lærere?

Hva tenker dere om undersøkelsen? Er spørsmålene greie å
forstå, eller kan det være utfordrende å vite hva det spørres
etter?

2.

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

3.

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.

4.

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

Tor, Elise og Oline stiller på
møte 20.5
Lise:

Lise:

5.

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?

6.

Ønske om kanonballbane i sone C.

7.

Noen elever opplever at jenter og gutter forskjellsbehandling.

Froland skole, mandag 06.05.21
Signe Gunn Skjeggedal Usterud
Elevrådskontakt

Sekretær: Einar Halstvedt

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

