
 

 

ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 14.09.22 

 

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 

 

Emma Grimstad-
Simonsen 
 
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: 

 
 

 

 Informasjon om hvilke oppgaver og funksjon elevrådet 

har. 
Signe Gunn og Kai Reidar 

 Valg Leder: Tuva Grestad 

Nestleder: Anne Josepsen 

SMU/SU:Matias Syvertsen 

SMU/SU:Maylen Vimme 

Vara: Amalie Kvalbein- Olsen 

Vara: Tønnes Emil Abusland 

 Operasjon dagsverk (OD) 

 

https://www.od.no/itpd  

Elevrådsrepresentanten forteller kort 

i klassene om hva årets prosjekt 

handler om. 

 Det oppleves som det er liten tid til spising. Ønske om å 

ha ca 20 minutter i klasserommet til dette. 

 

Er det lov til å spise ute? 

Organisering av friminutt: 

Kompliserte greier, må tas i hele 

lærergruppa, så dette er det 

vanskeligere å få gjort noe med . 

 

Ja, det er lov å ta med maten ut, men 

vær nøye med å kaste avfall i 

søppeldunker. 

 Ønske om vindusfolie på toalett i 2.etasje. (mellom 8B 

sitt klasserom og læreravdelingen.) 

Kai Reidar: 

Jeg gir beskjed til vaktmester om 

dette i dag. Han fixer det raskt. 

Ordnet. 

https://www.od.no/itpd


 Biblioteket. 

Når kan elevene låne bøker? 

SKOLEBIBLIOTEKET blir betjent i 

1.-3. time på torsdager dette 

skoleåret. Det er  b ibl iot ikar  

Krist ina Tørå Solsvik dere da 

møter  der .  

Elever  kan låne bøker  uavhengig 

av åpningstidspunktet ,  men må 

ha med seg en voksen.  Bøkene 

må scannes .  

 

Kai reidar: 

Kan bibliotekaren komme med 

inspirasjon til gode bøker for ulike 

sjangre..? 

 

Hvordan kan låneflyten skli bedre? 

Er ikke alltid det passer at elever 

låner bøker i lesetimen på grunn av at 

det er en lærer. Kan dette ordnes? 

 

 

1. Workshop om klassemiljø og skolemiljø Elevrådsrepresentantene forteller i 

klassen om hva som er blitt jobbet 

med. 

 

 

 

2. Ønske om å komme inn i minglegangen tidligere om 

morgenen? 

Dette vil vi forsøke å imøtekomme 

slik at dørene fremover åpner 08.15. 

For at dette skal kunne fungere er det 

viktig at det ikke blir noe tull eller 

ødeleggelser, så husk å oppføre dere 

fint. 

3. Garderobeskap har blitt åpnet av andre enn de som eier 

de. Viktig at låsene er store nok. 

Viktig at alle lar andres ting være i 

fred. Det er ikke tillatt å forsøke å 

åpne andres skap. 

 

Dersom du skal kjøpe ny lås er det 

viktig at «buen» er stor nok. 



4. Mangler bordtennisballer Dette skal vi forsøke å få tak i. 

5. Ønske om at toaletter i minglegangen er åpne. Dette kan vi ha en forsøksperiode på, 

men forutsetningen for at disse skal 

være åpne er at toalettene ikke 

utsettes for tull og herværk, så viktig 

at alle gjør sitt ytterste for å holde 

toalettene fine. 

 

Froland skole, onsdag 14.09.22 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                      

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

 


