ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET.

REFERAT fra møtet 22.09.21

Navn

Kl

Fast

Maylen Vimme

8A

X

Funksjon

X

Tobias Birkedal
Matias E. Hagensen
Fossheim

Vara

8B

X
X

Thea Byttingsmyr
Frans Hendrik
Rosseland Radziwill

8C

X
X

Amalie Sveinungsen
Magnus Olsbu Stømne

8D

Ingeborg Tallaksen
Victoria Wegner
Myrene

9A

X

SMU
X

Vemnund Bøylestad
Anne Josephsen

9B

X
X

Ahmad M. Kabi
Tuva Grestad

9C

X

Victoria Bøtun
Elise Stømne

10A

X

Jenny Bergithe
Venemyr

Leder og SU/SMU
X

10B

X

Johannes Løite
Tobias A.Bang

Nestleder og SU/SMU
X

Hakim Jabnouni
Joakim Breimyr

SMU

X
10C

X
X

Vara SMU

SAKSLISTE:
Saker

Beskrivelse/vedtak

Saker
fra
sist:

Avsvar/hvem tar saken videre?
Alle representanter må finne
frem referatet og gå gjennom
det høyt i klassen.
Har dette blitt gjort?

1.

2.

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. ODprosjektet 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.

Hva kan vi gjøre for å bedre skolemiljøet?

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
Foredrag bestilt til 27.oktober








Bålpanne og kakao
utenfor
Lussekatter
Musikk i storefri
Turer
Åpen hall i langfri
Frokost på skolen

3.

Kantine

4.

Hva kan vi gjøre for å holde kantine og minglegang i orden?

5.

Er det mulig at man kan gå ut i det første friminuttet? Kan
det være valgfritt om man er ute eller inne?
Og kan gamingsidene åpnes igjen?

6.

Ønske om barstoler til de høye bordene.

7.

Ulik praksis i forhold til å få lov til å høre på musikk i timene.

Elevene savner kantine.
 Tungvint om man har
glemt niste
 Ikke alle rekker å lage
seg niste, og blir lenge å
gå uten mat.
 En del går til Osedalen
for å kjøpe seg mat.
 Ønske om Youghurt,
sjokomelk, juice,
baguetter, mellombarer,
frukt, glutenfrie
alternativer.
Elevrådsrepresentantene tar
dette opp i klassene.
Har noen noen gode forslag?

8.

Ønske om søppeldunk til plastavfall i 9B,10A og gjerne en
dunk til pant.

Froland skole, onsdag 22.09.21
Signe Gunn Skjeggedal Usterud
Elevrådskontakt
HUSK Å MELDE FRA TIL VARAMANNEN DIN DERSOM DU IKKE KAN KOMME.

