
 

ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 14.03.22 

 

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 

Vemund 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: 

 
 

 

 Gautefalltur 
 
Dersom det ikke blir Gautefalltur, er det da mulig å finne 
på noe annet koselig for 8-10.trinn, f.eks 
turnering/aktivitetsdag eller lignende?( 

Lise:  
Det blir dessverre ikke tur til 
Gautefall. Turen er svært kostbar, og 
i tillegg har de begrenset åpningstid, 
slik at det passet dårlig i forhold til 
oss. 

 Gjennomgang av elevundersøkelsen To representanter fra elevrådet vil 
bli med på et trinnledermøte for å 
komme med sine tanker rundt f.eks 
elevmedvirkning og praktisk/variert 
undervisning .  
 
Ta opp i klassene: 
 
 
Hva er medvirkning? 
 
f.eks: 
       -     Elevrådsarbeid.  

- Velge fremføring, fagsamtale 
eller prøve 

- Velge undervisningsform, vil 
dere høre på læreren, se 
filmklipp, jobbe med 
oppgavene selv. 
 

- Å medvirke betyr ikke 
nødvendigvis det samme 
som å få bestemme alt som 
skal skje, og at alle får viljen 
sin, men å bli hørt. 
 

Hva skal til for at dere føler at dere 
har medvirkning? 
-valgmuligheter i forhold til 
undervisnig og vurdering. 

 
 
Hva legger dere i variert 
undervisning?  



-praktisk undervisning 
-gjøre forskjellige typer oppgaver 
 
Hva slags vurderinger/ 
tilbakemeldinger mener dere at 
dere lærer mest av? 
-at man får raske tilbakemeldinger. 
- muntlige tilbakemeldinger er ofte 
det beste. 
 
Hva motiverer dere? 
-at det skjer noe utenom det vanlige, 
noe å se frem til 
-kahoot 
-noe praktisk, gøy.   
 
 

1. Oppførsel Ta opp i klassene: 
 
Det har i det siste vært mye 
hærverk, gris og uønsket mobilbruk. 
Det har f.eks vært ødeleggelse av 
benk i minglehallen, takplater blir 
flyttet på,toaletter tettes med papir, 
biljardkøer er knekt, sjakkspillene er 
knekt og brikker forsvunnet osv. Det 
har vært gris med sjokomelk og iste. 
Det har vært uønsket mobilbruk 
hvor bilder er blitt tatt og hengt opp 
osv.. Det har vært uønsket oppførsel 
i hallen osv,osv. 
Dette gjør at dere elever ødelegger 
mye for dere selv. Det er viktig at 
alle går i seg selv og ser hva du kan 
gjøre for å få slutt på dette! 
Viktig at dere sier ifra, slik at de som 
ødelegger, ikke klarer å ødelegge for 
alle. 
 

2. Ønsker om ulike aktiviteter frem mot sommeren. 
 
-Innebandyturnering eller kanonballturnering og spill.-
Salg fra kantina. 
 
-Ulike filmer i ulike klasserom, og at folk kan velge hva de 
vil se. 
 
-badetur til Frolands verk når sommeren nærmer seg. 
 
-aktivitetsdag 

 



3. Hvor skal mopeder parkeres? Mopeder må parkeres ved Nidarhall. 
Vær bevisst hvordan dere parkerer, 
slik at ikke hver moped tar et helt 
felt, men står tett istede. 

4. Ønske om å ha hjemmedag dagen etter ballet, mandag 
28.mars. 

Det går dessverre ikke. 

 

Froland skole, torsdag 14.03.22 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                      

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

 


