TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - BARNETRINNET.

REFERAT fra møtet 05.03.21

Navn

Kl

Fast

5A

X

Vara

Fillip Trøan Messel
X

5B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sofia Pedersen Botterli
Adrian Bøthun

X
7D

Finn Cornelius Bowen
Jakob Ravnåsen

X
7C

Håkon Koveland
Dina Risdal

X
7B

Marcus Blankenberg
Johanna Lyngroth

X
7A

Maria Josefsen
Selma Løvjomås Spinnangr

X
6C

Amalie Johnsen Langemyr
Sofie Garshol Rasmussen

X
6B

Christian Skrove Nilsen
Victor Emir Haugen

X
6A

Niclas Endresen
Amanda Venemyr

X
5D

Hannah Heggen Bø
Emil Nesland Kvam

X
5C

Funksjon

X

Thea Byttingsmyr
Thea Røed Vilhelmsen

X

Frans Hendrik Rosseland Radziwill

SAKSLISTE:
Saker

Beskrivelse/vedtak

Ansvar/hvem tar saken videre?

Saker fra
forrige
møte:

Miljøaksjonen:

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

Elevråd:
Dette går bra i klassene. Alle virker gira og fornøyd
med premie.

Det er bestilt inn fotballer og litt annet utstyr. Det er
viktig å ta være på utstyret, og vi oppfordrer også til
å ikke sparke ball i nærheten av tak, da ballene fort
forsvinner.
Elevråd:
Klassene er ikke flinke nok til å ta vare på ballene.
Noen ganger er det andre som tar ballene. Noen har
lånt bort baller til andre klasser og på den måten
mistet de.
Må vi ha regel om å bare få en ball i året eller
halvåret.
Må være navn på ballen og folk må være flinke til å
levere ballen tilbake til riktig klasse.
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.
- opplæringslovens paragraf 9A
- aktivitetsplikten
- hvordan kan alle bidra til et godt skolemiljø?

Kenneth:
Nå har alle klassene fått en fotball
hver, og det er den siste man får
dette skoleåret, så ta vare på den
😊

Elevrådsrepresentantene:
Informere i klassene. Henge opp
plakater.
Alle har gjort dette.

-

Spør om andre vil være med å leke. Ikke
mobbe og plage andre.
Vi burde ha enda flere leker og TL-leker, slik at
flere blir inkludert. Burde ha flere som er TL,
for da blir det lettere å få flere med.

Gå til skolen aksjonen.
Mye kaos og utrygge situasjoner i forbindelse med
kjøring til skolen. Ledelsen foreslår en «gå til skolen»
aksjon. https://www.beintoft.no/
Hva synes elevrådet?
- Litt urettferdig konkurranse, for i noen klasser
må veldig mange ta buss, da er det vanskelig å
få mange kilometer.
- En sånn konkurranse ville uansett motivere
flere til å gå, tror elevrådet.
- Bør ikke ha det hele tiden, da blir vi vant til
det. Bør være på våren, sommeren.

Kenneth: Man må nok finne et
poengsystem som blir mest mulig
rettferdig her. F eks kan man regne
ut hvor mange som sykler eller går
av de som har mulighet til å sykle
eller gå.
Vi er enige i at det ikke bør være
hele tiden, men kanskje vi prøver
en gang i vår, og så prøver igjen ved
oppstart etter sommerferien.
Elevrådet er enige!

4.

Saker fra
klassene:
Fra
forrige
møte.

Saker fra klassene:
- Bedre stoler.
- Bedre sykkeløyper og hopp.
- Bedre gress foran ballbingen.
- En til ballbinge.
- En lav vegg som man kan spille footvolleyball.
- Alle elever vil ha PC.
- Ønsker skatepark
- Gjerne flere benker ute.
- En liten fotballbane med små mål. Kan spille
med færre og uten keeper.
- Skoleavis
- Mye dårlig luft i det gamle bygget.
- Stramme nettet på fotballbanen.
- Minitrampoliner!
- Reinere toalett.
- Skap til bøker og klær i garderobene.
- Flere spader.
- Venter på vennebenken! Bør ha mye farger.
- Alle i samme klasse bør ha like stoler (hvis det
ikke er helt spesielle behov).
- Ønsker kanonball til klassene.
- Fikse klatrestativet.
- Jevne ut grusbanen, bedre mål på grusbanen.
- Har lyst til å ha skoleband.
- Bør fikse opp sykkelbanen.
- Ønsker basketballkurver.
- Ønsker seg kantine som på ungdomstrinnet.
- 7. trinn: ønsker musematter når de bruker pc
mus.
Dette er så godt som gratis og bør være mulig å få til:
-

-

Dørene bør åpne tidligere på morgenen.
Fikse vippa
Bedre fotballbanen, tette hullene på
fotballbanene.
Plass til å plassere sparkesykler inne, så de
ikke blir tatt.
Knappene på pissoaret funker ikke, det går
ikke å skylle ned (nybygget). Tror folk tuller
med de og skrur de opp.
Ønsker å ha kontaktlærer mer ute i
friminuttene.
Mer utetimer/tur/fisketurer/skiturer.
Doene er ekle, mye søppel.
Slukene blir tørre (særlig nybygget), da
stinker det!
Ønsker «Ha med dag». F.eks: kjæledyr. M
Ønsker frukttilbud.
Vaskepersonalet kan skrive komplimenter på
speilene, kan være positivt for miljøet.
Søppelryddedag

Kenneth: Her er det mange ønsker
som jeg er sikker på at ville gjort
skolehverdagen bedre. Jeg foreslår
at dere prioriterer litt, og f.eks
velger tre saker dere mener er
viktig. Da kan det være lurt å tenke
på hvor mye ting koster.
Elevrådet: Tar sakene tilbake til
klassene. Alle klassene prioriterer
tre saker.

Inge/Kenneth:
-

Dørene åpner 08.30. Det er
da skolen starter.
- Sparkesykler har vi landet
på at må stå ute pga
renhold. De som har med
sparkesykkel må finne gode
løsninger på låsing.
- Jeg sender en forespørsel til
vaktmesterne om det er
mulig å få fikset vippa og
slette av fotballbanen. Det
er dessverre noen som
kjører på fotballbanen når
skolen ikke er åpen.
I forhold til toalettene:
- Knottene mangler på
toalettene oppe i nybygget.
Jeg sier ifra til vaktmesterne
om dette også. Her tenker
jeg at elevrådet kan bidra

Nye
saker fra
klassene:

med å ta dette opp i
klassen. Da bør man også ta
opp at alle har et ansvar for
at det er trivelig og ryddig
på doene. Det er dere som
bruker de.
- I forhold til kontaktlærer i
friminuttene, utetimer,
turer og «ha med dag» er
dette noe dere må ta med
deres lærer.
Inge/Kenneth:
Kenneth:
Det er kontaktlærer som har ansvar
for klasseregler, men elevene bør
få være med å komme med forslag.
Dette kan noen ganger bli litt
forskjellig fra klasse til klasse.

-

Biljardbord
Matter på enden av slegga, så det ikke er så
det ikke er så vondt å hoppe av.
- Kan vi få lov å ha tyggis når vi har prøver?
Noen konsentrerer seg bedre når de tygger
- Et sted å være inne i frimiuttene.
- Vi dele slegga, det er gøy for de eldre
elevene også!
- Vil gjerne at det skal være lov til å gå med lue Det er kjøpt inn tre
inne.
basketballkurver. Disse vil bli satt
opp så fort som mulig.
Sak fra Kenneth:
Innspill/forslag til hva man kan gjøre for å hindre at
noen kjører på fotballbanen på kveldstid og i
helgene?

Froland skole, fredag 05.03.21
Hanna Møretrø Grande
Elevrådskontakt

Sekretær:

NESTE MØTE: 9.4
HUSK Å MELDE FRA TIL VARAMANNEN DIN DERSOM DU IKKE KAN KOMME.

