
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 09.12.20 

 

Navn Kl Fast Vara Funksjon 

Victoria Myrene 
 
Emil Bujordet 

8A      X  

X 

 

 

Sandra Dahl Paulsen 

Ragnhild Iren Holm 

8B X  

X 

 

Kamilla Bjerkholt 

Edward Khupchawn 

8C X  

X 

 

Elise Stømne 

Sigmund Susort 

9A X  

X 

Representant SMU 

Einar Halstvedt 
 
Sander Koveland 

9B X  

X 

Sekretær 

Knut- Andre Nilsen 

Bratteland 

Tobias Andersen Bang 

9C X  

X 

 

 

Representant SMU 

Oline Haugaas Alne 

Tor Røiseland 

10A X  

X 

Leder og SU/SMU   
 
Nestleder  SU/SMU 
 

Filippa Dalen Selås 

Mathea Valderhaug-

Blindheim 

10B X  

X 

 

Nils Ånon Nesland 

Røilid 

Hanna Kold Hansen 

10C X  

X 

 

 

Vara SMU 

      

 

 

 



 

 

SAKSLISTE: 

Saker Beskrivelse/vedtak Avsvar/hvem tar saken videre? 

Saker 
fra sist: 

 
 

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

 Møtet i ungdomsrådet. Hva skjer der? Jobber med kommuneplanen og 
hva politikerene skal jobbe med 
fremover. Viktig at politekerene vet 
hva ungdommen trenger. 
 
I morgen skal kommunen 
bestemme hva de skal bruke 
pengene på fremover. Er lite penger 
i kommunen, men Ungdomsrådet 
har vært med å uttale seg om hva 
de mener det er fornuftig å bruke 
pengene på. Kommunen satser på 
ungdomsrådet, det er veldig bra. 

 Mange opplever at dodørene blir åpnet fra utsiden 
mens man er der.  
 
 
Mange opplever også at doene er opptatte hele 
friminutt, fordi folk blir værende der inne istede for å 
gå ut.  

Elevrådsrepresentantene tar dette 
opp i klassen: 
 
Dette er absolutt ikke greit. Folk 
skal føle seg trygge når de skifter 
eller på do, så respekter dette! 
 
Husk at andre også trenger doen! 
 
Ikke gå flere om gangen på do! 
 

- Dette går fortsatt ikke bra! 
Spesielt på 9.trinn.Her må 
folk skjerpe seg!! 

 



1 Oppfølging av barn og unge under pandemien: Kan vi 
få innspill hva elevrådene og ungdomsrådet mener om 
denne saken. Hva savner de? Hva er tilstanden nå og 
hvilke tiltak, små og store, kan iverksettes for å ivareta 
barn og unge bedre.  
Snakker lærerne med elevene om hvordan det er å 
være barn og unge i denne pandemien? Av og til er det 
også greit å kunne snakke om slike ting i klassen. 
 

-Det meste av fritidsaktiviteter går 
tilnærmet normalt, bortsett fra 
oppvisninger og konkurranser. 
-i forhold til skolen går ting stort 
sett som normalt, bortsett fra 
blanding av ulike trinn i friminutt 
f.eks. 
- Litt mer tungvint i forhold til at 
barn i ulike aldersgrupper ikke kan 
blandes.  
-lite som skjer på 
menighetssenteret.  
-leit å ikke kunne ha besøk av hele 
familien i jula f.eks. 
-kjipt når f.eks ball, skiturer og 
lignende blir avlyst pga pandemien. 
 
 

2. Friminutt.  
Elevene føler at ordningen med å være inne når 
været er dårlig fungerer bra, men viktig at lærerne er 
enige slik at det blir lik ordning for alle. 
 
Viktig at alle går til sin sone både om morgenen og i 
friminutt!! 
 
Husk å kle deg etter været! 

Elevrådsrepresentantene: Sjekk om 
det er kart over sonene og liste over 
hvem som skal være hvor i 
klasserommene?  
Gi beskjed til kontaktlærer om det 
mangler. 

3 Ønske om å ha gammel tentamensplan hvor vi kan gå 
når vi er ferdige.   
 
Ønske om å ha del en og del to i matematikk samme 
dag. 

Lise: 

 

Froland skole, mandag 09.12.20 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud   

 Elevrådskontakt                                                     Sekretær: Einar Halstvedt 

 

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

 


