TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET.

REFERAT fra møtet 07.10.20

Navn

Kl

Fast

Victoria Myrene

8A

X

8B

X

Ragnhild Iren Holm
Kamilla Bjerkholt

X
8C

X

Edward Khupchawn
Elise Stømne

X
9A

X

Sigmund Susort
Einar Halstvedt

Representant SMU
X

9B

X

Sekretær
X

Sander Koveland
Knut- Andre Nilsen
Bratteland

9C

X
X

Tobias Andersen Bang
Oline Haugaas Alne

Representant SMU
10A

X

Tor Røiseland
Filippa Dalen Selås

Hanna Kold Hansen

Leder og SU/SMU
X

10B

Nestleder SU/SMU

X
X

Mathea ValderhaugBlindheim
Nils Ånon Nesland
Røilid

Funksjon

X

Emil Bujordet
Sandra Dahl Paulsen

Vara

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.

Skolemiljø
Hvorfor er skolemiljøet viktig?

Hvordan har vi det og ønsker vi å ha
det på skolen?

Forskning viser at barn som har det bra på skolen
lærer bedre. Og motsatt – et dårlig psykososialt eller
fysisk skolemiljø kan gi langvarige skader på psykisk og
fysisk helse, og det kan gå ut over barnas evne til å
lære.
Nulltoleranse mot mobbing er lovfestet. Det betyr at
skolene skal jobbe for at skolene blir et sted der barna
føler seg trygge, har venner og kan lære uten å
bekymre seg for å om noen ler av dem eller plager
dem på andre måter.
Opplæringsloven §9 A slår fast at det er elevenes egen
opplevelse som skal stå i fokus – hvert enkelt barns
opplevelse av å ha det bra. De voksne kan derfor ikke
si at et barn ikke blir krenket eller mobbet hvis barnet
gir uttrykk for at de blir det.
Hvilke aktiviteter kunne dere ønske dere ute? Hadde
det vært kjekt med en oppmerket kanonballbane på
asfalten f.eks?

Hvordan vi har det:
-stemning i friminuttene virker grei.
-noen føler at det blir litt låst, når
man ikke kan være sammen med
folk fra andre trinn.
Hvordan ønsker vi det på skolen?
-Vi ønsker at alle skal ha det bra.
-at alle har noen å gå med.
-nok sitteplasser

Positive til kanonballbane.
ønske om basketballkurv bak.innfridd.
Elevene spør ut i klassen om det er
andre aktivitetsønsker?
Innspill?
Kan det være lov å sykle?

Åpne klasserom.

Det vil bli en prøveperiode med
åpne klasserom. Dette innebærer at
alle må gjøre sitt ytterste for at
dette skal fungere. Dersom det blir
mye tull eller hærverk, kan denne
goden forsvinne.
Regler:
-Oppfordrer folk til å gå ut Frisk
luft er bra for deg
-fem-minuttsfriminutt: lov med pc
-resten av friminuttene skal pc
pakkes i sekken.
-Elevene må være i sitt klasserom.
-Ikke lov å røre pc’n som står i
klasserommet.
-antibac skal stå i fred. Kun lærer
deler ut dette.
-det er lov å gå rundt i
klasserommet, men i langfri skal
elevene sitte ved sin pult under
spising og det er ikke lov å gå rundt
i klasserommet før alle er ferdige
med å spise og vaske.
Viktig at alle respekterer reglene og
hjelper til slik at ordningen kan
fortsette etter prøveperioden!
Hvordan har det gått?
Har stort sett gått fint, men ser at
det i noen klasser til tider ikke har
fungert optimalt.
Bra: at elevene kan velge om de vil
være inne eller ute.Spesielt når det
er dårlig vær!
Ikke bra:
-Veldig mye kasting av ting
-sparking med fotball.
Hvis ordningen fortsetter, hvordan
vil vi da ha det?
-hvis man er inne i friminuttene må
vinduer få stå åpne, slik at vi får
luftet.
-ikke lov med ballspill inne.
-ikke lov å kaste rundt kort, papirer
og annet.
-ikke rør antibac.
-ikke lov gå i andres klasserom.

- ikke gå inn andres klasserom før
det ringer inn til valgfag og
språkfag.
-ikke lov å ta med mat , frukt eller
mellombarer ut i friminutt.
( Hvis det er krise og du må spise,
må du evt spørre lærer og vaske
hender og sprite pult før og etter.)

Hold avstand

Ulik praksis iforhold til avstand
mellom elever.
-I valgfag/ språk skal elevene sitte
klassevis.
-Ute i friminutt skal man også holde
avstand.
-spriting/vasking av hender ved
inngang og utgang til nytt
klasserom.
-vasking av pulter.
Hvordan er det nå?
Fortsatt litt ulik praksis på hvordan
det gjennomføres i ulike fag.
Viktig at alle elevene husker at det
er hver enkelt sitt ansvar å gjøre sitt
i forhold til å overholde
smittevernsregler!

1.

Operasjon Dagsverk.
- I år skal OD støtte ungdom på flukt fra krigen i
Sør- Sudan. Inntektene skal støtte livsmestring
og utdanning til ungdommene.
- Alle som ønsker å være med må skaffe seg en
jobb. Det kan være alt fra butikkjobb til vaske
huset hjemme. Hver elev som er med skal i
utgangspunktet få inn 300kr, hvor alle
pengene skal gå direkte til OD.
- Det er valgfritt å være med på OD, og de som
ikke ønsker å være med får et alternativt
opplegg på skolen.
- OD-dagen er torsdag 29.oktober.
- Elevrådsrepresentantene er i skolekomiteen.

I uke 42 vil vi ha internasjonal uke på
skolen.
Info om årets prosjekt:
https://www.od.no/pushgrensene
Alle som ønsker å delta på selve ODdagen 29.oktober må nå forsøke å
finne seg en jobb:
https://www.od.no/gjennomforingav-od/od-dagen/hvordan-soke-jobb


Alle elever skal få utdelt
folderen med info om årets
prosjekt.
Alle representantene henger opp
påmeldingslister i klasserommet.

Her skriver du om du skal delta og
hvor du skal jobbe. Evt at du ikke
skal delta men være på skolen.


2.

Ønske om knagger i gangene istede for skap. Evt
knagger på utsiden av skapene?

Pga brannsikring er det vanskelig å
sette opp knagger i tillegg til skap,
men kan det være mulig med
knagger utenpå?
Lise:

3.

Er det mulig å få baller oftere ned fra taket? Og om det
er mulig at ballene blir lagt opp på lærerværelset?

Lise:

Kan andre enn vaktmester gjøre dette, slik at det kan
hentes baller oftere?

4.

Ikke-mobilfri-skole. Ønske om å få bruke mobilene i
friminuttet.

Lise:

5.

Ønske om akoia antibac istede for spray.

Lise:

Froland skole, mandag 07.10.20
Signe Gunn Skjeggedal Usterud
Elevrådskontakt

Viktig at alle skriver seg på
så raskt som mulig og
senest innen 20.10.

Sekretær: Einar Halstvedt

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

