
 

ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 25.11.21 

 

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 
 
Marius Knudsen 
Lauvdal 

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? 

 Elevundersøkelsen Viktig at folk tar undersøkelsen på 
alvor og svarer seriøst. 
 

 OD Vi har fått inn rundt 40 000 kroner. 
 
Mange synes dette var en fin dag. 

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

Det er nå en gitt en prøveperiode for 
å se hvordan det fungerer at elevene 
skal få være inne i minglegangen 
etter 08.30. 
 
Viktig at ingen forsøker å komme seg 
inn før dørene inn åpnes og at alle 
oppfører seg pent, dersom 
ordningen skal bestå. 

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

Ettersom skolen trolig skal bygges 
om og bygges ut er det ikke penger 
til dette nå. Hvilke løsninger som vil 
bli da med tanke på solskjerming 
vet  vi ikke per nå. 



1. Ungdomsrådet Tre representanter fra 
ungdomsrådet kommer fredag 
26.november i langfri og har «stand» 
nede i minglegangen. Oppsøk dem 
gjerne og spør om det er noe du 
lurer på i forhold til ungdomsrådet 
og hva de gjør. 

2. Ønske om nudler og mellombarer i kantineutsalget. Mellombarer er et godt innspill.  
 
Nudler har vi hatt før,med dårlig 
erfaring. Det ble mye gris, lukt og det 
er lite næringsverdi i nudler. 
 

3. Buss: Elevene fra bøylestad og løvjomås kommer veldig 
tidlig på skolen, mens elevene fra blakstadheia stadig 
kommer for sent. 

Dette er grunnet omkjøringen til 
blakstadheia og at bussene skal 
videre. 
Dersom problemet vedvarer etter at 
strekningen er åpnet igjen, må vi se 
på dette på nytt. 

4. Ønske om flere sjakkbrett i kantina. Dette skal vi forsøke å få til. 

5. Ballpumpa på læreravdelingen er ødelagt. Går denne an 
å fikse? 

Mener den er i orden nå. 



6. Ønske om ny basketballkurv. Her må vi vite litt mer konkret om 
hva som er problemet/ønsket før vi 
evt kan gjøre noe. 

7. Ønske vipps i kantina. Da skolen har avtale med 
kantinekortet, er det dette som 
kommer til å være 
betalingsløsningen her. 
Skolen skal være mobilfri og 
telefonen skal derfor ikke brukses til 
å betale med.  
Det blir altså ikke mulighet for vipps. 

 

Froland skole, torsdag 25.11.21 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                      

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

 


