
 

ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 27.10.21 

 

Navn Kl Fast Vara Funksjon 

Maylen Vimme 
 
Tobias Birkedal 

8A      X  

X 

 

 

Matias E. Hagensen 

Fossheim 

Thea Byttingsmyr 

8B X  

X 

 

Frans Hendrik 

Rosseland Radziwill 

Amalie Sveinungsen 

8C X  

X 

 

Magnus Olsbu Stømne 
 
Ingeborg Tallaksen 

8D 
 

   

Victoria Wegner 

Myrene 

Vemnund Bøylestad 

9A X  

X 

SMU 

Anne Josephsen 
 
Ahmad M. Kabi 

9B X  

X 

SMU 

Tuva Grestad 

Victoria Bøtun 

9C X  

X 

Nestleder og SU/SMU 

Elise Stømne 

Hakim Jabnouni 

10A X  

X 

Leder og SU/SMU 
 
Vara SMU 
 

Joakim Breimyr 

Johannes Løite 

10B X  

X 

 

Tobias A.Bang 

Jenny Bergithe 

Venemyr 

10C X  

X 

 

 

 

      

 



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. 
 
Har dette blitt gjort? 

 OD 
 
4. november gjennomføres OD-dagen. Da kan elevene 
jobbe en dag i solidaritet med ungdom i Sør-Afrika. 
Pengene de tjener skal gå til ungdom i Sør-Afrika. Det er 
frivillig å jobbe på OD-dagen. Elever som ikke ønsker å 
jobbe på OD-dagen skal delta på opplegg på skolen. 
 
 

Årets prosjekt på 1-2-3 | Operasjon 
Dagsverk (od.no) 
 
 
Elevrådsrepresentantene 
gjennomgår lenken over og deler ut  
informasjonsbrosjyre i klassene sine. 
 
 
 
Alle som ønsker å arbeide på OD-
dagen (4.November), må ordne seg 
jobb selv.  
Frist for å skaffe seg jobb og skrive 
navnet sitt på listene som blir hengt 
opp i klasserommene er torsdag 28. 
oktober! 
 
Dersom du har lyst til å lage din 
egen jobb, sjekk gjerne disse 
linkene: 
https://www.spleis.no/org/1629 
 
https://www.spleis.no/hva-er-
spleis 
 
Viktig at alle elever informerer 
arbeidsgiveren sin om at 
innbetalinger MÅ merkes med 
elevens navn og klasse. 
 
https://www.od.no/gjennomforing-
av-od/betaling-og-
skoleregnskap/betaling-for-
dagsverk 
 
 
For 10.trinn sin del er skjedd en 
glipp, så blir arbeidsuke og hogstkurs 

https://www.od.no/aktuelt/%C3%A5rets-prosjekt-p%C3%A5-1-2-3
https://www.od.no/aktuelt/%C3%A5rets-prosjekt-p%C3%A5-1-2-3
https://www.spleis.no/org/1629
https://www.spleis.no/hva-er-spleis
https://www.spleis.no/hva-er-spleis
https://www.od.no/gjennomforing-av-od/betaling-og-skoleregnskap/betaling-for-dagsverk
https://www.od.no/gjennomforing-av-od/betaling-og-skoleregnskap/betaling-for-dagsverk
https://www.od.no/gjennomforing-av-od/betaling-og-skoleregnskap/betaling-for-dagsverk
https://www.od.no/gjennomforing-av-od/betaling-og-skoleregnskap/betaling-for-dagsverk


for deres del. Dersom noen av dere 
på 10.trinn likevel ønsker å bidra, er 
dere selvsagt velkomne til å sette inn 
penger, men det blir altså ikke vanlig 
OD-dag for dere. 

 Vernerunde uteområde  Elise og Tuva representerte elevene. 
 
Alt var stort sett greit.   
Elever som går på ungdomsskolen 
må hentes ved Nidarhall, for å unngå 
farlige situasjoner. 

 Ball for 9. og 10.trinn fredag 28.januar klokka 18. Elise og Tuva ønsker velkommen 

 Utgangsdøra fra hallen går for langt opp og smeller i 
stolpen bak. Er dette mulig å hindre? 

Dette er meldt videre til teknisk. 

 Skolenettet virker dårlig. 
 
Skolepc’ene fungerer dårlig hjemme, da f.eks «word 
svarer ikke» o.l kommer opp når man skal gjøre leksene 
på pc hjemmfra. 
Crome tar lang tid å komme inn på. 

For å optimalisere pc: 
 
Det er viktig at dere slår av pc’en 
helt og oppdaterer når det kommer 
beskjeder om det. 
 
Husk å lagre og lukke programmer 
du har åpne, istede for å bare la de 
stå åpne. 
 
Det er lurt å logge inn på onedrive. 
(søk opp onedrive i 
windowsknappen og logg inn med e-
post og passord.( E-post adressen 
din finner du på it’s learning om du 
har glemt det.) 



 Ønsker fra elevrådet: 

 Bålpanne og kakao utenfor 

 Lussekatter 

 Musikk i storefri 

 Turer 

 Åpen hall i langfri 

 Frokost på skolen 
 

- Kantina vil være i gang i 
løpet av kort tid på tirsdag-
fredag 

- Vi vil se på muligheten for 
åpen hall i (noen) storefri 
11.30-11.50 

- Det er planlagt litt kos i 
skolegården på morgenen et 
par ganger nå før jul. 

- Musikk i storefri: Det spilles 
litt musikk i minglegangen 
fra kantinekjøkkenet når den 
er åpen 

       
- Aktivitetsdag og turer: Vi har 

felles aktivitetsdag til Verket 
og til Gautefall. Vi har også 
innebandyturnering og 
grøtfest før jul. Ut over dette 
planlegger vi ikke noe felles 
for hele skolen. Det blir opp 
til hvert enkelt trinn. 

 

1. Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er en årlig 
undersøkelse der elever får si sin 
mening om læring og trivsel i 
skolen. Svarene brukes av skolen, 
kommunen og staten for å gjøre 
skolen bedre.  

 Trivsel 

 Motivasjon, arbeidsforhold og 
læring 

 Hjem-skole-samarbeid 

 Støtte fra lærer 

 Vurdering for læring 

 Medvirkning 

 Regler på skolen 

 Trygt miljø 

 Rådgiving 

Viktig at folk tar undersøkelsen på 
alvor og svarer seriøst. 
 

2. OD Del ut betalingskort i klassene og 
minn på at alle må skrive seg på 
klasselista. 



3. Ungdomsrådet Hanna informerer om hva 
ungdomsrådet gjør.  
I Froland skal ungdomsrådet hjelpe 
til å skape et bedre Froland for barn 
og unge. Sikrer at barn og unge skal 
bli hørt i saker som angår dem.  
 
Møter en gang i måneden på 
kommunehuset. 
 
Tuva og Elise representerer 
elevrådet. 

4. Ønske om å være inne på morgenen nå som det blir 
kaldere ute. 

 

5. Ønske om lystette gardiner, slik at det blir lettere å se på 
smartboarden. 

 

 

Froland skole, mandag 27.10.21 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                      

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

 


