ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - BARNETRINNET

REFERAT fra møtet 20.01.21

Navn
Milja Serine Oland

Kl
2A

Fast

Vara

Funksjon

X

2B
Evelyn Einerkjær

3A

X

Ikke tilstede

Oscar Josvanger
Øygarden
Olivar Garshol
Rasmussen

3B

X

Ikke tilstede

4A

X

Angelica Nilsen

4B

X

Alida Vålandsmyr

4C

X

Kevin Solheim

5A

X

Monja Fossheim
Sara Linnea
Dønnestad Fjelldal
Adam Lyngroth
Alexander Bjornes
Terjesen

X
5B

X

X

5D

X

6A

X

6B

X

Elise Grønlund

6C

X

Andreas Dalsmo

6D

X

Elias Rasmussen Sørby
Sondre Ramse
Grimenæs
Emil Nesland Kvam

Ikke tilstede

X
5C

Linnea Hånd Karlsen
Maiken Ustad Råna

Ikke tilstede

Ikke tilstede

X
Ikke tilstede
X

Christian Stømne
Markus Pedersen

7A
7B

X
X

Elevrådsleder (vara)
Sekretær

Matthias Syvertsen

7C

X

Elevrådsleder

SAKSLISTE:
Saker

Beskrivelse/vedtak

Avsvar/hvem tar saken videre?

Saker
fra sist:

Skoleavis:
Vi vil gjerne ha flere saker. De sendes til de sendes til
hanna.moretro.grande@froland.kommune.no innen
10.desember.

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

Saker fra klassene:

Dette står i skolens ordensregler:
Skolen aksepterer ikke at noen
medbringer godteri, brus,
energidrikk og liknende, unntatt
etter avtale med skolen.

-

Nye
saker:

-

Ønsker lov til å ha tyggis i timene. Forskning
viser at det er lettere å konsentrere seg når en
tygger.
Stor rund ronse
Fikse vippa
Bedre slegge
Har lyst på overnattingsparty på skolen med
klassene
Fikse karusell.
Større klatrestativ 3-4 klasse området.
Vi kunne tenkt oss en pantestasjon på skolen
hvor folk kan levere tomgods, elevrådet kan
pante og bruke pengene til det beste for alle
elevene på skolen. Vi lager evt. en liste over
hvem i elevrådet som har ansvar for pantinga.
Pengene går til en konto som elevrådet
disponerer og bruker til gøye arrangementer
eller andre ting.

Når det gjelder lekeapparater så har
Inge søkt om penger til noen nye.
Overnattingsparty. Dette må hver
klasse ta med sin lærer.
Inge/Kenneth/Ingunn:

Fra ledelsen:
Det er helt greit å sette opp
pantestasjoner. Hvor har dere tenkt
å sette opp stasjoner?
Vi er også positive til en ideboks.

-

-

Elevrådet har lyst til å ha en ideboks hvor alle
elever kan levere inn forslag som de synes
hadde vært bra for skolen. Kan boksen henge
på biblioteket.
Kan elevrådet få til vaffelsalg i løpet av våren.
Alle i elevrådet tar med seg vaffelrøre på
flasker eller melkekartonger. Vi låner også
vaffeljern hjemmefra. Vaflene selges på
kjøkkenet ved biblioteket for 10 kr stk. Vi vil gi
pengene til et godt formål slik som FN kafeen.
Forslag er SOS barnebyer, Redd Barna, Røde
Kors, Barn ikke brud.

Vaffelsalg høres ut som en god ide.
Hvem vil dere at inntektene skal gå
til?

Vi er enige i at elevrådet kan ha en
avslutning. Hvor mange elever er det
snakk om?

-

Får vi lov til å ha avslutning i Frolandia med
pizza før sommeren for elevrådet? Er det
penger til det?

Froland skole, tirsdag 20.01.21
Hanna Møretrø Grande
Elevrådskontakt

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

