
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 19.11.20 

 

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 

Knut- Andre Nilsen 

Bratteland 

Tobias Andersen Bang 

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. 

1. Elevundersøkelsen 
-Før jul skal alle elevene delta i elevundersøkelsen. 
Dette er en undersøkelse som kartlegger hvordan dere 
som elever har det på skolen, og hva dere mener om 
læring og trivsel. Svarene brukes av skolen, kommunen 
og staten for å  gjøre skolen enda bedre. 
 
 
-Elevmedvirkning hva er det? 

Elevmedvirkning: 
-elevene er med å bestemme 
-at læreren er interessert i at vi 
gjør/lærer dette sammen. 
-læreren spør hva vi ønsker, f.eks 
ulike alternativer for vurdering. 
-bedre motivasjon når elevene kan 
velge vurderingsmetode. 
-viktig at lærerne gjør oss 
oppmerksomme når det er 
elevmedvirkning.  
 
-mange tror at de ikke har 
elevmedvirkning fordi saker ikke 
alltid kommer gjennom. Det er ikke 
helt riktig, for ofte er det økonomi 
eller andre årsaker til at det ikke 
kan gjennomføres, men elevene er 
likevel hørt. 
 
 
Elevrådet og elevmedvirkning: 
Saker dere har fått gjennom:  
-vernerunden 
-basketballkurv bak 
-benker ute 
-prøveperiode med åpne klasserom 
-ny antibac 



 Ønske om nye gardiner, slik at hele vinduer kan 
dekkes. 

Lise:Behovet for solskjerming på 
alle klasserom mot skolegården og 
blending på alle klasserom på 
baksiden der det ikke er direkte 
sollys er kartlagt i forbindelse med 
vernerunden. Dette er kostbart og 
vil derfor legges frem som 
investeringsforslag for 
kommunestyret for budsjettåret 
2021 

 Markiser er ødelagt 9A sitt klasserom. Lise: Dette meldes IK-bygg. Dette er 
ikke riktig fora å ta slike enkeltsaker 
i. Dette kan hver lærer melde 
videre 

 Ønske om å få bruke pc’er i flere friminutt. Lise: Vi ønsker at dere skal være 
sosiale og aktive, det er dere ikke 
hvis dere sitter med hver deres PC 

1. OD Resultat: Vi har fått inn 53 600 
kroner!  
 
Bra jobbet! 
 

2. Møtet i ungdomsrådet. Hva skjer der? Jobber med kommuneplanen og 
hva politikerene skal jobbe med 
fremover. Viktig at politekerene vet 
hva ungdommen trenger. 

3 Blir det Gautefalltur? Dette kommer an på hvordan 
smittesituasjonen er. Vi noterer at 
det er ønsket. 



4. Mange opplever at dodørene blir åpnet fra utsiden 
mens man er der.  
 
 
Mange opplever også at doene er opptatte hele 
friminutt, fordi folk blir værende der inne istede for å 
gå ut.  

Elevrådsrepresentantene tar dette 
opp i klassen: 
 
Dette er absolutt ikke greit. Folk 
skal føle seg trygge når de skifter 
eller på do, så respekter dette! 
 
Husk at andre også trenger doen! 
 
Ikke gå flere om gangen på do! 
 

5. Ønske om åpne ganger på morgenen. 
 
Ønske om å få bruke minglegangen og kantina igjen. 
Kan f.eks en klasse eller ett trinn ha dette en uke? 

Lise: 

6. -Ønske om å fortsatt ha åpne klasserom.  
 
-Ulik praksis for om elevene kan være inne når det er 
dårlig vær. 
 
-Tungvint når sonene er forskjellige i forhold til 
sitteplasser og tak. 

Oline og Tor jobber videre med 
saken. 
 
 

7. Det er et problem at folk utenfra pisser i hjørnet ved 
inngangen til C-fløyen. Dette er veldig ekkelt og lukter 
forferdelig! Viktig å si ifra om man ser noen gjøre 
dette. 

Saken er meldt inn i IK-bygg slik at 
det blir vasket. 

 

Froland skole, mandag 19.11.20 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                     Sekretær: Einar Halstvedt 

 

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

 


