TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - BARNETRINNET.

REFERAT fra møtet 23.04.21

Navn

Kl

Fast

2A

X

Vara

Funksjon

Ikke tilstede
X

2B

X

Lilly Sofie Ramse
X

3A

X
X

3B

X
X

3C

X
X

4A

X
X

4B

X

Meslissa Jørgensen Ellefsen
Viviana Buhus Larsen
Stig Andrè Rasmussen
Liam Natanaiel Olsen
Tuva Brådli Ustad
Jakob Hurvenes - fravær
Stella Frivoll
Hanna Homstøl Tveit

X
4C

Mathias R. Grimenæs (vara for 2A)
Knut Eskil Mattinen

X

John Steinar A. Vikanes
Sondre Stømne Fagerli

X
4D

X

Edvinas Liekis
X

SAKSLISTE:
Saker

Beskrivelse/vedtak

Ansvar/hvem tar saken videre?

1.
Saker fra
forrige
møte:

Jeg har snakket med lærerne som har svømming, og
det blir nok litt vanskelig med fribading i Frolandia
som premie. Pizza i klassen blir nok litt for dyrt, men
kom gjerne med andre forslag som ikke koster så
mye.
- Forslag: Frukt eller popcorn

NB: Alle representanter må finne
frem referatet og gå gjennom det
høyt i klassen.

Kontaktlærerne på 1.-4. trinn er positive til «Ha med
leke dag». Det blir en dag før sommerferien.
-

Elevrådet: ikke greit på grunn av de som er
allergiske, mange dyr kunne blitt redde,
hunder og katter kunne sloss

Ønsker å ha en «Ja-dag». Lærerne kan bare si ja en
hel dag. Hvis ikke får de straff
Vi må ha noen regler til ja-dagen:
-må være på skolens område
-bare lov med forslag som er innenfor
skolens reglement

2.

3.
Saker fra
klassene:

Ønsker høyere nett på ballbingen.
- Elevrådet tar tilbake til klassene at alle må la
være å klatre på netta, for det er derfor de
blir ødelagt
- Jakob Hurvenes er leder
- Hanna Homstøl Tveit er valgt til varaleder
- Sondre Fagerli er sekretær
- Edvinas Liekis er valgt til varasekretær
Ingunn:
Hvilket klatrestativ tenker dere på?
Hvis det er lekeapparater som er
ødelagte eller trenger vedlikehold er
det fint om dere sier ifra, så kan vi gi
beskjed videre til vaktmesteren.



Smøre klatrestativet



Ha en leketime hver uke

Dette må hver klasse ta opp med sin
kontaktlærer.



Baskeballkurv

Vi har kjøpt inn 3 basketballkurver.



Vil gjerne sparkesykle og sykle i friminuttene

Vi har tidligere hatt områder for
sykling og sparkesykling, men på
grunn av korona og faste plasser for
utelek har ikke dette latt seg gjøre.
Vi får håpe at vi til høsten slipper å

være i kohorter, slik at vi kan få til
dette igjen.


Større klatrestativ

Dette har dessverre ikke skolen
penger til å kjøpe.

Froland skole, fredag 23.4.21
Hanna Møretrø Grande
Elevrådskontakt

Sekretær: Sondre Stømne Fagerli

NESTE MØTE: Fredag 14.5
HUSK Å MELDE FRA TIL VARAMANNEN DIN DERSOM DU IKKE KAN KOMME

