
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 12.10.17 

 

Navn Kl Fast Vara Funksjon 

Berit R. Sørbo 
 
Eirin F. Kittelsen 

7A 
 
 

x  
 
x 

 

Hannah K. Hansen 
 
Aleksander Raumanni 

7B 
 
 

x  
 
x 

 

Mari B. Risberg 
 
Oline H. Alne 

7C 
 
 

x  
 
x 

 

Tobias Gran-Pedersen 

Kamilla Helsør 

8A      X  

X 

 

Oline Nerdalen 

Mari messel Terjesen 

8B X  

X 

 

Tomas L. Lysvold 

Henning P. Horrisland 

8C X  

X 

 

Tobias M. Knudsen 

Hanna M. Kveim 

9A X  

X 

SMU/ vara SU for Lisa 

Ove Øymoen 

Jan Ronny A. 

Guldbrandsen 

9B X  

X 

SMU/vara SU for Madelen 

Lisa Øymoen 

Markus Gauslå 

9C X  

X 

Nestleder elevrådet, SU/SMU 

Lina Z. Hurv 

Alexander S. Nilsen 

10A X  

X 

Vara SMU 

 

Selmer Emil Tønnesen 

Eva Hushovd 

10B X  

X 

 

Madelen H. 

Sveinungsen 

Tuva M. Knudsen 

10C X  

X 

Leder av elevrådet, SU/SMU 



SAKSLISTE: 

Saker Beskrivelse/vedtak Avsvar/hvem tar saken videre? 

Saker fra 
sist: 

 

 Nye sjakkbrikker. De gamle er delvis ødelagt. 

Det er det vanlig sjakk. 
 
Dette skal det kjøpes inn. 
 

 
 

Ball fredag 26.januar på Strand Hotell. 
 

Strand Hotell booket.  
 

  Digitale ukeplaner 

 Det ønskes begge deler. Papir og digital. 
 

Lise:Flere reagerer negativt på 
dette. En del elever har ikke 
printere hjemme og ønsker å ha 
den i papirform, slik at de kan 
«stryke» ut. 
 Og hva med om nettet ikke 
virker? 
Svar: Lekselappen skal henges 
opp i klasserommene. Elevene 
kan da ta bilde av lekselappen. 
Det er mulig å stryke over bildet 
på mobilen. Dette fungerer ved 
andre skoler. 

  

 Ønske om prøveordning med leksefri skole. 

 Ønske om ingen lekser og heller lengre 
skoledager. 
 

Lise: Er dette noe som kan 
prøves ut? 

- Svar: Leksefri skole har 
vært oppe ved flere 
anledninger. De skolene 
som har prøvd ut 
leksefri, er stort sett 
små b-skoler og de har 
stort sett kun hatt det 
på mellomtrinnet. Det 
er stort sett enighet om 
at ungdomsskoleelever 
må gjøre lekser for å 
kunne lære alt de skal. 
Kompetansemålene vil 
være de samme 
uansett. 

 



  

 Nye stoler. 

Er det økonomi til dette? 
Svar: Det er ikke økonomi til 
dette nå. 

  

 Konflikt mellom dør og skap på 7. trinn. 

Er det mulig å få satt opp en 
dørstopper, slik at ikke elever 
får døren på seg når de skal inn i 
skapet? 
Svar: Dette er tatt videre til 
vaktmesteren. 

  

 Skape god ordning på bussene. 

Er det mulig at bussjåførene kan 
innføre en regel om at de små 
eleven sitter foran og de store 
bak. Slik fungerer det visstnok 
på bussen fra byen. 

  

 Få nytt bordtennissett. 

Det ligger to  bordtennissett i en 
blå kasse oppe på lærerrommet, 
utenfor Birgittes kontor. 

  

 Forbedre fotballbanen 

En del ødeleggelser på 
nettingen i ballbingen, skal 
dette fikses opp?  
 
-Svar:Den gamle ballbingen blir i 
sin helhet skiftet ut med en ny 
ballbinge (antageligvis i 
aluminium)på samme 
plass.  Anbudet må lyses ut og 
vil ta litt tid.  
 
 

  

 Vennebenk der folk kan komme bort og si hei. 

Er det mulig å lage en benk hvor 
folk kan sette seg om de ønsker 
at noen skal ta kontakt? 
Noen skoler har dette. 
 
Svar: 

- Det kan godt være 
mulig. Utfordringen er 
at ting ødelegges. De to 



nye bordene med 
benker rundt som kom i 
fjor ble ramponert 
gjentatte ganger. 
Vaktmesteren fikset de 
flere ganger. Til slutt ble 
de fjernet 

 

  

 Basketballturnering. 

 Inne eller ute? 

Elevrådsrepresentantene spør i 
klassene om det er interesse for 
dette. 
Elevrådet kommer tilbake til 
dette om det er stemning for å 
ha det. 

1. Meny Strand Hotell Menyen blir som i fjor. 

2. Konflikt mellom dør og skap på 7.trinn(7A) er ikke 
fikset 

Lise: Dette er ikke blitt fikset, 
kan du høre om de kan fikse 
dette? 

3. Basketballturnering: Lina og Madelen tar ansvar for 
planlegging av dette.  

4. Er det mulig å fjerne skaper i garderobene til 
fordel for flere benker? 

 



5. Leksehjelp for 7.trinn, er dette samtidig som 
8.10.trinn? 

Ja det er det. 

6. Ønske om flere søppeldunker ute.  

7. Bussene kommer ikke før 15.30 på tirsdagene. 
Dette gir unødvendig venting etter en allerede 
lang dag. Er dette mulig å endre? 
 
Bussen til byen kommer ikke før 14.40-14.45 i 
ukedagene. Dette gir også unødvendig venting. 

 

8 Dj ball Lina undersøker og sender 
forespørsel til Dj 

9 Ny ballbinge: Det kom innspill på at det var ønske 
om en ballbinge med høye vegger og «tak», er 
dette mulig å imøtekomme? 

 

 

 

Froland skole, 12.10.17 

 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud  Lisa Øymoen  

 Elevrådskontakt                                                     Sekretær 

 

 



 

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


