
 

 

ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 02.11.22 

 

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. Minglegangen åpner nå 

08.15 hver dag og en miljøarbeider er 

der og det serveres frokost. 

 

 Ønske om Gautefalltur Svar fra Kai Reidar: Vi får kr 115 000 
hvert år til ekskursjoner/ turer. 
Gautefallturen tar 50% av disse 
pengene og det er for mye fordi vi 
da ikke kan sende klassene rundt i 
Agder på faglige turer: F. eks for å se 
på en rettsak eller være med i 
Fylkestinget. Jeg har foreslått for 
kommunestyret at FUS bør få et 
større ekskursjonsbudsjett. Dette vil 
vi få svar på i januar. Derfor må vi 
utsette avgjørelsen om å reise til 
Gautefall til neste år. 
 

 Ønske om vanndispenser Kai Reidar: Dette diskuterte vi jo litt 
på elevrådsmøtet for to ganger 
siden. Det er dyrt og det ble en del 
vannsøl forrige gang vi hadde en 
vanndispenser. Slik det ser ut nå kan 
vi ikke prioritere en vanndispenser. 
 
 

 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.  

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


 

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. 

 Skoleklokka ringer 40 sekunder for sent. Hildegunn: Dette er blitt gitt beskjed 

om til teknisk som har stilt klokka. 

Håper det er riktig nå. 

 Mangler gardin i 10A sitt klaserom Gardinerne vil bli hengt opp igjen i 
rommet til 10A. Gardinene hadde 
blitt klippet i og dratt ned, så viktig 
at gardiner i klasserommet får henge 
i fred. 
 
 

 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! 

 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. 

 

Lillian: Takker for innspill og dette 

vil hun forsøke å få gjort så fort som 

mulig. 



1. Betaling OD Alle elever som skal jobbe på OD-

dagen må opprette sin egen spleis.  

 

Før du skal jobbe: 

-Trykk registrer deg på spleis.no/od, 

og søk opp froland ungdomsskole. 

- opprett din egen spleis ved å følge 

instruksjoner på siden. 

(dersom du skal jobbe hjemme, eller 

i butikk eller lignende velger du 

øverste alternativ. Dersom du skal 

samarbeide med noen er det 

alternativ 2.) 

 

Husk at du må: 

Verifisere mailadresse. 

Legge inn tlf nummer 

Starte spleisen 

 

For å betale: 

Følg instruksjonen under sammen 

med arbeidsgiver. 

 

Lykke til! 

 

 

2.  Mobilhotell:  

3. Løpeturnering,fotballturnering  

4. Ønske om gløgg og pepperkaker før jul i et storefri f.eks. 

 

 

Temauke 50:  

 

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

Vi tenker utkledning: 

Dette er valgfritt. 

 

 

 



Mandag: Pysj 

Tirsdag: Fargedag, kle deg i en farge 

Onsdag: Afterski 

Torsdag: Motsatt kjønn 

Fredag: Nisse 

5. Lekser:  

 

Betaling på OD-dagen 

Elever som jobber på OD-dagen skal få betalt via Spleis. Man 

kan betale med Vipps, kort eller faktura.  

Eleven åpner sin spleis, enten ved å logge seg inn på spleis.no 

igjen, eller ved å finne spleisen sin i mailen sin. 

 

Inne på spleisen kommer det opp to alternativ, enten «støtt 

spleisen», eller «del». Eleven velger her «del» og velger 

deretter hvordan han/hun vil dele den med arbeidsgiver. Her er 

det ulike alternativer for hvordan man vil dele lenken.  

Man kan velge «e-post» dersom man har arbeidsgivers e-

postadresse, «qr-kode» om arbeidsgiver har mulighet til å 

scanne den, f.eks «del» der han/hun kan velge om de vil dele 

det på melding, snap eller lignende. 

 



Eleven deler spleisen arbeidsgiver/bidragsyter skal betale til, og 

ser hele tiden hva som er jobbet inn. 

 

Arbeidsgiver vil motta kvittering på mail når betalingen er 

gjennomført. 

Lykke til! 
 

 

Froland skole, onsdag 02.11.22 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                      

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

 


