
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 30.10.17 

 

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 

 

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: 

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

Innspillet er sendt videre til 
Hallgeir 

  
             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. 
-Dette er vanskelig å få 
gjennomført. 

 Meny Strand Hotell Menyen blir som i fjor. 

 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? 
Svar: Det må kjøpes en svingarm 
til døren, noe som er svært 
kostbart. Saken er meldt ifra om 
igjen, men litt usikker på når en 
eventuell løsning vil komme. 

 Basketballturnering: Lina og Madelen tar ansvar for 
planlegging av dette.  
 
Hvordan ligger det an? 

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

Lise hører med teknisk 



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

Ja det er det. 

 Ønske om flere søppeldunker ute. Lise har meldt dette videre. 

 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. 

Buss-selskapet vil se på 
muligheten for å endre dette, 
slik at bussene kommer tidligere 
på tirsdagene. 
 
De andre dagene det er 
forsinkelser, er dette slikt som 
må regnes med, men tenker det 
er viktig at dere fortsetter å 
melde fra dersom bussen til 
stadighet er for sein. 

 Dj ball Lina undersøker og sender 
forespørsel til Dj 
 
Hvor står vi? 

1. Ønske om å få ukeplan på ark igjen. Lise: Flere elever ytrer ønske om 
dette. 

2. Ønske om kanonballbane Lise: Er det mulig å få malt opp 
en ny kanonballbane i 
skolegården? 



3. Gulvet i klasse 7A trengs å skiftes ut. Når skjer 
dette? 

Lise: vet du noe om dette? 

4. Nudler i kantina. Kaja:Er det slutt på nudler i 
kantina? 

5. Buss nr 08 (strekning Froland-Arendal) på 
ettermiddagstid går klokken 14.40 fra Froland. Er 
det mulig å endre rutetidene? 

Michelle: 

6. Opplegg basketballturnering for 7.trinn Roald: kan du hjelpe med 
oppsett av kamper? 
En kamp varer i 10 minutter. En 
kamp pr. dag. Kampene spilles i 
hallen. 
Lina og Madelen henger opp 
påmeldingslapper i 7.klassene. 

 

 

Froland skole, 30.10.17 

 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud  Lisa Øymoen  

 Elevrådskontakt                                                     Sekretær 

 

 

 

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


