
Referat fra elevrådsmøte onsdag 14. oktober 2020 
 

Til stede: Celine (1.trinn), William (1.trinn), Isak (2.trinn), Nikolai (2.trinn), 

Aile (3.trinn), Martin (3.trinn), Malin (4.trinn), Lucas (4.trinn).  

 

Saker: 

 Skolemiljø: Hvordan har dere det på skolen, både i klassene og ute 

i friminuttene?  

1.klasse sier at de har det fint, og alle har noen å leke med. De leker med 

mye forskjellig ute i friminuttene.   

I 2.klasse har de det fint både ute og inne.  

3.klasse sier at de fleste har noen å gå sammen med, og hvis noen går for 

seg selv sier de at de vil være i fred. 3.klasse ønsker fortsatt å låne 

fotballbingen to dager i uka. De ville helst hatt banen to dager etter 

hverandre. 

I 4.klasse har de det fint. Det blir av og til litt krangling på fotballbanen.  

 

 Uteapparater: Ronser, vipper, karuseller? Hva tror dere ville blitt 

brukt mest?  

Alle klassene tror at en karusell ville blitt brukt mest. Elevrådet har 

forslag til plassering: Asfaltfotballbanen, sandkassa ved SFO, på flaggheia 

eller utenfor 1.klasseinngangen.   

 

 Hva synes dere om å ha «månedens utstilling» på skolen? Et bilde 

fra en elev/en gruppe fra hver klasse blir valgt. Bildet blir 

hengende i en måned før det blir valgt et nytt bilde. Det kan også 

være månedens dikt/ sang, eller noe annet kreativt. Dette er for å 

finne på noe som knytter oss sammen, som et alternativ til 

fellessamlingene vi ikke kan ha pga. koronasituasjonen. 

Flertallet i 1.klasse synes dette er en god idé. Noen er usikre på hva de 

synes, og andre synes det var teit.  

2.klasse synes at hele klassen skal stille ut, ikke bare en og en. Tegninger 

eller annet kunstverk med forskjellig tema. Mattenøtter eller 

mattestykker, der de andre klassene kan legge svaret i en boks og vi 

trekker en eller flere vinnere. Bøker klassen synes var gøye, dikt.  

3.klasse: Høres bra ut. Vil at hele klassen stiller ut.  



4.klasse: Synes det er en god idé. Trekke pinne om hvilket bilde som 

vinner. Fire bokser med klassene. Lapp: avstemning eller trekke tilfeldig.  

 

Alle medlemmene i elevrådet stemmer for at alle fra hver klasse kan få 

stille ut kunst. Men er det plass til alles kunst samtidig noen vei? 

Alternativt forslag: En klasse har en måned hver. Hver klasse stiller ut 

noe hver fjerde måned.  

Kan vi stille ut i gymsalen så alle kan stille ut noe samtidig?  

Lage flere lettvegger til utstillingen? 

 

 Andre saker?  

2.klasse ønsker seg flere bøker, nytt uteområde, en time lengre skole for å 

slippe leksene hjemme, vippedyr og hinderløype. I tillegg vil de ha felles 

uteområde med alle.  

4.klasse vil innføre Crazy Friday. At hver klasse har sin egen Crazy 

Friday.  

 

 

Mvh 

Emilie Mæsel Buvik, elevrådslærer 

 

 

 


