Referat fra elevrådsmøte 1-7
tirsdag 11.mars 2014 kl.9.00-9.30 på møterom 2
Til stede:
1.kl.: Gustav Forså (vara), Kjersti Myhrstuen (vara)
2.kl.: Martin Agersborg, Elena Agersborg
3.kl.: Malin Nikolaisen, Victoria Langaune
4.kl.: Kenneth Jakobsen, Linnea Nikolaisen
5.kl.: Tonje Karlsen, Elias Skjervheim (vara)
6.kl.: Chatarina Boholm, Dorthea Nikolaisen
7.kl.: Trine Cruickshank, Vebjørn Karlsen (vara)
Elevrådskontakt Karin Storvoll
Trine ønsket velkommen til møtet og refererte saklista.
Sak 1) Mobil på skolen
Det er kommet forslag fra en klasse om å kunne ha med mobiltelefon på skolen. Elevrådet
drøftet fordeler og ulemper med det.
Fordeler: -man kan ringe heim/til foreldre i friminuttene
-man kan spille i friminuttene
-man kan sende meldinger
-den kan være avslått i timene
Ulemper:-noen spiller i timene
-noen sender stygge meldinger
-spiller man bruker man mye strøm
-de som spiller er ikke i sosial lek med medelevene, sitter bare for seg sjøl
-noen kan ta bilde av andre som ikke vil
-man kan miste den – eget ansvar
-noen kan stjele den – eget ansvar
-den kan bli ødelagt/knust – eget ansvar
-den kan forstyrre undervisningen
Dette viser at elevene mener det er flere ulemper enn fordeler med mobil på skolen.
Vi tok ei avstemming om for eller mot mobil på skolen: 10 stemte for, 4 stemte mot.
Sak 2) Lek i friminuttene
Pga. liten tid, kortet vi saken ned til bare å gjelde bruk av skuret i friminuttene. Vi gjorde
oppmerksom på at 1. og 2.klasse har mulighet hver dag til å bruke skuret i sin egen utetid
ca.11.00-11.35 og kan evt. bli enige seg i mellom hvordan skuret brukes da.
Etter å ha kommet med hva elevene bruker skuret til, ble vi enige om å ha ei prøveordning
hvor aktivitetene fordeles slik:
MANDAG:
fotball, veggkonk
TIRSDAG:
rødt lys, cola
ONSDAG:
fotball, veggkonk
TORSDAG:
rødt lys, cola
FREDAG:
fri lek; de som kommer først i hvert friminutt leker det de vil og lar andre
være med etter hvert som de kommer.
Etter noen uker evaluerer vi ordningen.
Sak 3) Takk til Teknisk Etat
Ut fra et forslag om å takke teknisk for den fine skøytebanen de har ordnet på skolen, var alle
enige om at det gjør vi. I tillegg ønsket elevene å sende en takk for at mellombygget og
toalettene der blir pusset opp. Det samme gjelder garderobene i hallen. Elevrådsleder

formulerer et skriv som i samarbeid med elevrådskontakten sendes til Dyrøy kommune
v/Teknisk Etat. (nederst på siden)
Elevrådskontakten berømmet elvene for god aktivitet og god møtekultur på elevrådsmøtet. Så godt
som samtlige elever tar ordet, rekker opp handa og lytter til hverandre.

Trine C. takket for frammøtet og hevet møtet kl.9.30.

Ref. Karin Storvoll, elevrådskontakt

Til Dyrøy Kommune, Teknisk Etat

TAKK FRA ELEVENE PÅ ELVETUN SKOLE
Elevrådet for 1.-7. klasse vil takke Dyrøy Kommune for det flotte arbeidet dere har gjort med
skøytebanen. Den har vært mye brukt i vinter.
I tillegg ønsker elevene å takke for at dusjene i hallgarderobene er ordnet, og at mellombygget og
toalettene på ungdomsskolen nå blir ordnet. Det blir så fint!
Takk!

Elvetun skole 14/3-14
Trine Cruickshank, leder elevråd 1-7

