TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET.

REFERAT fra møtet 04.03.21

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

9B

X

9C

X

10A

X

Hanna Kold Hansen

Leder og SU/SMU
X

10B

Nestleder SU/SMU

X
X

Mathea ValderhaugBlindheim
Nils Ånon Nesland
Røilid

Representant SMU
X

Tor Røiseland
Filippa Dalen Selås

Sekretær
X

Jenny Bergithe
Venemyr
Oline Haugaas Alne

Representant SMU
X

Sander Koveland
Tobias Andersen Bang

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.

Operasjon dagsverk. Valg av nytt prosjekt.

Vår stemme gikk til SørAfrika

Ungdom på kant med loven i Sør-Afrika
I verdens mest urettferdige land har ungdom ulikt
utgangspunkt for et godt liv. Fattigdom gjør at folk
dropper ut av skolen og mange opplever vold og
overgrep. I dette prosjektet får ungdom mulighet til å
endre kurs selv. Det er ikke hudfargen din eller
størrelsen på lommeboka til foreldrene dine som skal
bestemme hvilke muligheter du får i livet

https://www.od.no/uploads/documents/Prosjektvalg/4siders-KFUK-KFUM-Global-2021.pdf
Ønske om å kutte langdag på tirsdagene, og heller korte ned
på friminutt og kjøre flere dobbeltimer.

Lise: Hvis vi skal få det til må
vi trolig gå over til 60minutters timer og kutte ned
på friminuttene. Grunnet
bussene og AKT må alle
skolene i Froland kommune
være samkjørte. Det betyr at
dette i tilfelle vil være en
prosess som tar lang tid. AKT
skal ha beskjed om endringer
i svært lang tid i forveien.
Dersom vi begynte å se på
dette nå, ville det tidligst
være klart august-22

Ønske om mer lufting(oftere) under tentamen på 10.trinn.

Lise: Beskjeden blir gitt til
Birgitte og miljøarbeiderne
som er ansvarlige for lufting
under tentamen. Takk for
beskjed

Ønske om å få bruke mobiltelefon i frimutt der elevene er
inne, for å unngå at det blir mye uro og bråk.

Lise: Dette har vært oppe til
drøfting i personalet, og det
er enighet om at mobilen
ikke skal være i bruk i
friminutt. Det var unntak da
vi var på rødt og dere måtte
være mye inne og kun skulle
sitte på plassene deres. Da vi
var på gult nivå sist og dere
kunne være inne gikk det
veldig fint i mange klasser.
Mange elever snakket
sammen eller spilte kort. De
elevene som er urolige og
bråker, må gå ut.
Lise: Ikke slik det er nå i
forhold til smittevern og
vakting

Er det mulig å åpne gymsalen for aktivitet i storefri?

Dårlig luft inne i den gamle hallen.

Lise: Dette meldes til teknisk
som er ansvarlige for hallen

Ønske om at kantina kan åpne og at den kan tilhøre en sone.

Lise: Dette er utfordrende i
forhold til vakting da vi har
flere vakter nå i forhold til
smittevern. Vi vil se på dette
igjen.

1.

Ønske om å lære mer om rus og rusmidler og
spiseforstyrrelser. Fint om noen utenifra som kan mye om
dette kunne hatt opplæringen.

Lise: Takk for godt innspill.
Dette blir tatt med videre til
teamene.

Hva tenker vi om avslutningsfest for 10.trinn?

Lise: Jeg håper vi kan
gjennomføre for alle og
invitere de foresatte, men
dette er det
smittevernreglene som
avgjør. Mulig det blir
klassevis i stedet.

Kort tid til å spise.

Vi har blitt enige om at
spising begynner 11.10, nå
som hender skal vaskes før
spising og pulter skal vaskes.

Froland skole, mandag 04.03.21
Signe Gunn Skjeggedal Usterud
Elevrådskontakt

Sekretær: Einar Halstvedt

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

