
 

 

ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 09.01.23 

 

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: 

 
 

 

 Kantinekortet, kan det finnes andre alternativ slik at man 

kan betale med kort? 

Hildegunn: En kort-terminal koster 

ganske mye.  

Vil de fleste heller bruke vanlig 

bankkort fremfor kantinekort? 

Vi kan ikke ha begge deler – det blir 

for dyrt. 

Jeg kan sjekke hvor mye det koster 

med hver av de løsningene, hvis dere 

vil sjekke hva de fleste ønsker seg? 

 

Elevrådsrepresentanten tar dette ut i 

klassene! 

 

Ganske blandet tilbakemelding, så vi 

fortsetter med kantinekortet. 

 

 

 Uke 50 

 

Vi har lyst til å ha en annerledes uke før jul:  

Vi tenker utkledning: 

Dette er valgfritt. 

 

 

Mandag: Trafikklys (rød= har kjæreste, Gul= holder på 

med noen, grønn= singel) 

Tirsdag: Motsatt kjønn 

Onsdag: Afterski 

Torsdag: Nisse 

Fredag: Pysj 

Elevrådsrepresentantene: 

 

Hvordan gikk dette? 

 

Gøy å finne på noe 

 

På kiosksalget under 

innebandyturneringa fikk vi inn 3758 

kr som gikk til Kirkens bymisjon og 

matkasser lokalt 

 Ekskursjoner Det er begrenset med penger, derfor 

blir det ikke tur til Gautefall for alle 

trinnene.  

Det er forslag om at: 

8.trinn: drar på overnattingstur i 

begynnelsen av skoleåret 

9.trinn: Tur til Gautefall 

10.trinn: Tur til Oslo. 

 

 



 Elevundersøkelsen. Elevrådsrepresentantene jobbet med 

ulike spørsmål fra 

elevundersøkelsen. 

Vi fikk erfaringen med at begrepene i 

undersøkelsen bør gjennomgås. 

1. Lekser i Froland? 

 

Kommunestyret har bestemt at det 

skal utredes ift lekser i Froland. 

 

Elevrådsrepresentantene skal lese 

gjennom og sette seg inn i 

informasjonsheftet om fordeler og 

ulemper med lekser og skrive inn 

sine meninger innen 31.1. 

 

 

Elevrådet skal samlet sende inn sine 

meninger til skolesjefen, som igjen 

tar dette med til kommunestyret. 

Frist for dette er 24.februar. 

2. Frokost i kantina- Er det interesse for dette? Før jul var det en prøveperiode med 

frokost til de som ikke hadde fått i 

seg det på morgenen.  

I begynnelsen var det ganske 

populært, men så ble det mindre 

etterspørsel. 

Er det fortsatt ønske om dette 

tilbudet? Og i tilfelle hva er ønskelig 

av servering?  

Knekkebrød, frokostblanding og  

frukt. Hvilke type knekkebrød? 

Hvilke frokostblanding? E.l? 

 

Elevrådsrepresentantene hører ut i 

klassene. 

3. Tentamen og prøver kommer veldig tett før jul og 

fremføringer kommer da etter jul, dette ble lenge 

opphold. 

 

Ønske om flere pauser/lufting under tentamen. 

Aina/kai Reidar: 



4. Mobilhotell -savner å høre på musikk 

-beskjeder fra foresatte er vanskelig 

tilgjengelig. 

 

Dette skal evalueres frem mot 

sommeren. 

 

 

5. Basketballbane Ønske om ny og bedre merking av 

basketballbane.  

 

Saken meldt videre til teknisk, men 

kan ikke gjøres noe med før til våren. 

 

 

 

6. Temaer går ofte igjen. Viktig å få ulike innfallsvinkler til 

temaene, slik at det blir variasjon. F.eks valg av 

vurderingsform. 

 

Presentasjoner foran klassen kan være kjedelig å høre på 

når det er lite variasjon i oppgaver. Kan det varieres mer? 

Kai Reidar tar dette opp med lærerne. 

7. Fyrverkeri er ulovlig og brudd på norsk lov. Kai Reidar informerer. 

8. Husk å rydde i kantina når du har vært der.  

 

 

 

Froland skole, mandag 09.01.23 



Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                      

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

 


