
 

TIL ELEVRÅDET VED FROLAND SKOLE - UNGDOMSTRINNET. 

 

REFERAT fra møtet 01.03.18 

 

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: 

  

 Trafikksikkerhetsplanen-Ivar informerer Hva kan gjøres for å få en 
tryggere trafikkavvikling? 
Er det noe ved skoleveien 
som oppleves ugreit? (enten 
gående/syklende/buss) 
 
Innspill fra elevene: 
 
-bussjåfører kjører mens de 
snakker i mobiltelefon. 
(løvjomås) Dette er meldt 
fra om. 
-uklar merking av 
«rundkjøring» ved kapellet. 
Dette fører til kaos og 
ugreie situasjoner. 
- en del slipper av barna ved 
Frolandia. 
-manglende 
fotgjengerfelt(skiltmerking) 
mellom Nidarhall og skolen. 
-Strø Gullknappbakken 
tidligere, denne er ofte 
svært glatt å gå i.(Dette er 
meldt fra om.) 
 
Nye innspill: 
 
-Mange elever på 
blakstadheiabussen. 
-Glatte fortau i 
Ovelandsheia/Osedalen. 
 



 -Ekstra lærer på 10. trinn i mattetimene? Blir en del venting på 
å få hjelp når det bare er en lærer i klasserommet og Roald skal 
fordele seg på tre klasser. Er det mulig å få inn flere som kan 
hjelpe? 
 

Lise: Det er ikke mulig å 
sette inn flere ressurser i 
matematikk 10. trinn. Roald 
er allerede ekstra. 
 

 -Få luft før kl 11.00 på tentamen. Er det mulig å begynne 
lufterundene klokken 10.00 istede? Er lenge å sitte til 11 uten å 
kunne lufte seg. 

Det tar for lang tid å lufte 
elver i tillegg til turer på do 
før 11.00. Da blir de som må 
på do ventende for 
lenge.Miljøteamet vurderer 
hva de har kapasitet til, men 
har notert ned ønsket deres. 
 
 

1. Ønske om basketballturnering/fotballturnering hel dag til 
sommeren. 
 
(lagkanonball/badmington)  

 
 

2 -Ønske om at det strøs mer ute i skolegården og at «slush» 
brøytes bort. 

 

3 -Ønske om at det kunne vært et teppe å gå på slik at elevene 
ikke trenger å ta av skoene for å handle mat i kantina. Evt flere 
blå sokker? 

 

4 -Ønske om pose på toalettene hvor man kan legge bind og OB.  
 
-Hvorfor er toalettene i minglegangen stengt og er det mulig å 
åpne toalettene igjen? 

 
 

Froland skole, 01.03.18 

Signe Gunn Skjeggedal Usterud  Lisa Øymoen  

 Elevrådskontakt                                                     Sekretær 

 

 

 

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


