TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - BARNETRINNET.

REFERAT fra møtet 12.02.21

Navn

Kl

Fast

2A

X

Vara

Funksjon

Ikke tilstede
X

2B

X

Lilly Sofie Ramse (Ikke tilstede)
X

3A

X
X

3B

X
X

3C

X
X

4A

X
X

4B

X

Meslissa Jørgensen Ellefsen
Viviana Buhus Larsen
Stig Andrè Rasmussen
Liam Natanaiel Olsen
Tuva Brådli Ustad
Jakob Hurvenes
Stalla Frivoll
Hanna Homstøl Tveit

X
4C

Mathias R. Grimenæs (Ikke tilstede)
Knut Eskil Mattinen

X

John Steinar A. Vikanes
Sondre Stømne Fagerli

X
4D

X

Edvinas Liekis
X

SAKSLISTE:
Saker

Beskrivelse/vedtak

Ansvar/hvem tar saken videre?

Saker fra
forrige
møte:

Miljøaksjonen:

NB: Alle representanter må finne
frem referatet og gå gjennom det
høyt i klassen.

Elevrådsrepresentantene: Har ansvar for å informere
klassen om miljøaksjonen. Har alle gjort dette? Hva
var responsen?
Alle sier at de fikk positiv respons i klassene.

De fleste hadde fått gjort dette,
veldig bra!

Svar fra Inge:
Jeg tror det er lurt med en premie en gang i måneden
slik at flere har mulighet til å vinne.
Vi får snakke litt sammen om hva denne premien skal
være. Hva med om skolen spanderer pop-corn, og så
har dere kino i klassen?
- Det synes de hadde vært gøy.
Forslag til premie fra elevrådet: Fribading i Frolandia
Friminutt:
Kommentar fra Inge:
Hvis elevene møter inne og klarer å oppføre seg
hyggelig mot hverandre er det bare hyggelig.
På småskoletrinnet møter de alltid ute.

1.

Få på plass leder og sekretær (UTSATT)

2.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.
- opplæringslovens paragraf 9A
- aktivitetsplikten
- hvordan kan alle bidra til et godt skolemiljø?

Inge/Ingunn:
Ingunn:
Redd barna sitt opplegg som heter
“Sett INGEN UTENFOR på
timeplanen”. Dette er et opplegg
for å skape trygge læringsmiljø og
forebygge mobbing. Kanskje dette
er noe for hele skolen?riell for å

skape trygge læringsmiljø og
forebygge mobbing.
Elevrådsrepresentantene:
Informere i klassene. Henge opp
plakater.
3.

Gå til skolen aksjonen.
Mye kaos og utrygge situasjoner i forbindelse med
kjøring til skolen. Ledelsen foreslår en «gå til skolen»
aksjon. https://www.beintoft.no/

Hva synes elevrådet?
- Noen har farlig vei og må bli kjørt.
- Tror det er en god ide.
- Ikke for mye med to konkurranser! :)
- Vi kan begynne nå, gjør ikke noe om det er
vinter
- Kan bli urettferdig, hvis noen klasser har
mange som går og noen har mange som må
ta buss.
Saker fra
- Ønsker Happy Friday en fredag i året
klassene:
- Ønsker «Ha med dyr – dag»
- Forslag om å ha panteaksjon eller lignende
og samle inn penger til klassekassa. De kan
brukes til veldedighet eller til ting til
klassen
- Ønsker å ha leksetime på skolen

Inge/Ingunn:
Ingunn:
Det blir Happy Friday 26.03.

Froland skole, fredag 12.02.21
Hanna Møretrø Grande
Elevrådskontakt

Sekretær:

NESTE MØTE: 12.3
HUSK Å MELDE FRA TIL VARAMANNEN DIN DERSOM DU IKKE KAN KOMME.

