
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 02.09.21 

 

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 

 

Anne Josephsen 
 
Ahmad M. Kabi 

9B X  

X 

 

Tuva Grestad 

Victoria Bøtun 

9C X  

X 

 

Elise Stømne 

Hakim Jabnouni 

10A X  

X 

Leder og SU/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. 

1. Hva gjør elevrådet og hva er din oppgave? 
 
Elevmedvirkning 
 
 

 Alle elever kan si ifra til 
elevrådsrepresentanten 
i klassen om det er saker 
han eller hun tenker er 
viktige for 
skolehverdagen. 

 Elevrådsrepresentanten 
skal ta sakene som 
kommer opp i klassene 
med til elevrådsmøtene. 

 Det er også 
elevrådsrepresentantens 
oppgave å 
videreformidle det som 
er blitt snakket om på 
møtet, tilbake til 
klassen.  

 Referatet fra 
elevrådsmøtene legges 
ut på skolens 
hjemmeside.  

2. Valg Elise Stømne: leder SU/SMU 
Tuva Grestad:Nestleder SU/SMU 
Anne Josepsen: SMU 
Vivtoria W.Myrene: SMU 
Hakim Jabnouni: Vara SMU 
 



3. Hvordan har oppstarten vært?  Bra 

 Veldig hyggelig å være i 
kantina og 
minglegangen. 

 Ikke så strenge tiltak 
lenger. 

 Vi kan dra på tur.  

 Aktivitetsdagen var bra. 
Gøy at det var fritt. At 
alle trinna kunne være 
der. Passe mengde 
aktiviteter.Bra vær og 
temperatur. 
 

 
 

4. Operasjon dagsverk 
Årets prosjekt 

Sør-Afrika er et urettferdig land hvor noen få blir født 
med fordeler, mens resten må kjempe dobbelt så hardt 
for å lykkes i livet. Mange steder er fattigdom og vold 

utbredt. Skoler i fattige områder har få ressurser til å 
følge opp elevene sine, og flere dropper ut. Mange 
finner sine tryggeste fellesskap i kriminelle gjenger. OD-
prosjektet skal skape trygge møteplasser, hjelpe 
ungdom som sliter med skolen, og gi opplæring i politisk 
påvirkning. 
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. 

 

 
 

 

Det er lurt å allerede nå begynne 
å forhøre seg litt rundt iforhold 
til å finne seg en jobb denne 
dagen, dersom du kan tenke deg 
å bidra 
 

5. Noen som savner sine Motorola airpods? 
 
De kan hentes hos Hildegunn på kontoret. 
 

 

 

Froland skole, torsdag 02.09.21 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                      

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



 


