
Referat fra elevrådsmøte onsdag 2. september 2020 

 

Celine (1.trinn), William (1.trinn), Isak (2.trinn), Nikolai (2.trinn), Aile (3.trinn), Martin 

(3.trinn), Emil (3.trinn), Nathalie (4.trinn), Tuva (4.trinn). 

 

Saker:  

 Hvordan synes dere det er å være tilbake på skolen etter ferien? 

Hvordan går det å ha avgrensede områder i friminuttene? 

De fleste fra 1.klasse synes det er veldig gøy på skolen. Noen synes det er 

kjedelig inne fordi vi de må sitte stille.  

2.klasse synes det er gøy og fint å være tilbake. De synes det er mye gøyere 

enn hjemmeskole. Noen synes det er kjedelig og noen synes det er gøy å ha 

avgrenset område.  

I 3.klasse er de veldig fornøyde med å være tilbake på skolen. De er også 

fornøyde med uteområdet sitt, og spesielt fjellet. Det er mye å klatre på.  

4.klasse synes det er kjedelig å ikke kunne møte de andre klassene. De vil 

gjerne ha dumphuska og ronsa tilbake. De vil også gjerne få tegnet opp 

kanonballbane utenfor SFO.  

 

 Lekeapparater. Hva synes dere om det vi har?  

1.klasse ønsker seg ronser på flaggheia. De ønsker også at dumphuska blir 

flytta fra hjørnet på området deres og opp på flaggheia. De ønsker også 

trampoline, sykler, basseng, lekehus, klatrestativ, sklie og 

lekegravemaskiner.  

2.klasse ønsker seg flere ronser, en gøy sklie, lekegravemaskin, lekestue, 

hinderløype i skogen og lekepolitibil. Til sandkassa ønsker de dumpere, 

veivals, brøytebil og hjullastere. De ønsker også et klatrestativ på 2.klasse sitt 

område, en klatrepark i trærne, rørsklie og stor lego til å bygge med ute. 

3.klasse ønsker seg karusell, sklie, bakketrampoline og zipline.  

4.klasse ønsker seg trampoline med tak, ekstra ronse, nye stenger til 

klatrestativet eller nytt og større klatrestativ. De ønsker også en større 

sandkasse, nett på ballbingen, nye mål i ballbingen og på asfaltbanen. 

Karusell, zipline, hinderløype og hoppeslott.  



 Fadderbarn. Har dere forslag til hva vi kan gjøre for å samle inn 

penger?  

Det kom inn mange gode forslag fra alle klassene: 

- Kiosk (selge pølser, pannekaker, kaker osv.). 

- Hogge trær og selge ved. 

- Å ha museum (noen tar med noe kult å vise fram, og de som kommer må 

betale inngangspenger). 

- Ha småjobber hjemme (klippe plenen for naboen o.l, og ta med pengene 

på skolen og gi til fadderbarnet. 

- Loppemarked. Selge leker vi ikke bruker mer.  

- Lage teater og selge billetter. 

- Idrettsdag for foreldrene. Foreldreløp. 

 

 Andre saker?  

- Mange vil ha ha-med-dag på skolen igjen. Enten med leker eller med dyr.  

- Sykkeldag 

- 4.klasse (med Lisbeth i spissen) synes at skolen trenger en sløydsal! 

 

 

Referent: Emilie Mæsel Buvik, elevrådslærer 

 

 

 

 


