
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 03.05.18 

 

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 

 

Astrid Halstvedt 

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 

 

Eva Hushovd 

Ørjan Furre Kittelsen 

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: 

  

 Grøntareal. Kommunene skal legge til rette for turstier i 
nærområdet.Ivar informerer om hvor de er tenkt. 

Ivar har brakt innspillene 
som kom tilbake til 
komiteen. 
 
 
 
 

 Elever som ikke har betalt henter frukt, slik at det ikke er frukt 
til de som har betalt. 
 

Det oppfordres til å hente 
frukten tidlig på dagen. Vi 
skal se på ny, bedre løsning 
for dette fra høsten. 

 Ønske om nye hyller i klasse 7C. De som er der nå er dårlige. Hyller i 7c: Dette skal ikke 
brukes som klasserom fra 
høsten. Det vil da bli 3 
klasser mindre på skolen. 
Det kjøpes ikke inn nye 

 Hærverk på skap ved 10.trinn og låser. Skapene er umulige å 
åpne. 

Hærverk skap: Saken meldes 
til teknisk for reparasjon. 
Elevene må være ute i 
friminuttet 

 Ønske om å skifte ut låsene på toalettene. De som er der i dag 
kan låses utenfra. Dette er ikke greit! 

Låser på toalett: Teknisk får 
beskjed om utfordringen 



 Ønske om varmmat i kantina. Er det mulig å selge f.eks toast. Kaja vil prøve å få til dette 
innimellom. 
 
 

1. Sjakkbrett Er det mulig å få malt opp 
sjakkbrettet i skolegården? 
 
 

2. Hærverk Innspill fra elevene om hva 
de mener bør gjøres når 
hærverk blir gjort og den 
som har gjort det blir tatt: 
Forslag om at det i forkant 
informeres i klassene om 
hva som skjer dersom du 
blir tatt for å gjøre hærverk. 
At de får beskjed om at den 
som har gjort det må betale 
det skaden koster. 
Oppførselskarakteren blir 
satt ned ved gjentatt 
hærverk. Må inn til samtale 
sammen med foreldre, 
kontaktlærer og rektor.  
Viktig at erstatningskrav ved 
hærverk står tydelig i 
ordensreglementet. 
Oppfordre elever til å si ifra 
om de vet noe. 
Det er også en mulighet å 
sende melding i visma eller 
på facebook å informere 
foresatte om at det er mye 
hærverk, på denne måten 
vil flere foreldre snakke med 
dette med sine egne barn. 
 
 

Froland skole, 03.05.18 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud  Lisa Øymoen  

 Elevrådskontakt                                                     Sekretær 

 

 



 

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


