Referat fra elevrådsmøte 17.januar 2014 kl.9.00 på Elvetun skole, møterom 1
Til stede:
1.kl.: Sarah Jensen og William Hansen
2.kl.: Thea Sofie Heim og Elena Agersborg
3.kl.: Victoria Langaune og Malin Nikolaisen
4.kl.: Kenneth Jakobsen og Linnea Nikolaisen
5.kl.: Tonje Karlsen og Henrik Edvardsen
6.kl.: Chatarina Boholm og Dorthea Nikolaisen
7.kl.: Trine Cruickshank og Torgeir Normann
Elevrådskontakt Karin Storvoll
Leder Trine C. ønsket velkommen til møtet og refererte saklista.
Sak 1) Kroppsøving i to klasser samtidig
5. og 6.klasse synes det er dumt at de må ha gym og svømming samtidig da de må
dele garderober. Det gjør bl.a. at de må stå i kø for å få dusjet som tar lang tid.
De ønsker å få hver sine tidspunkt, eller at dusjene i hallen må repareres slik at de
som har gym kan benytte hall-garderobene. En elev mente at halldusjene er under
reparasjon allerede. Det håper vi stemmer!
Sak 2) Toalettforholdene
Mange elever kvier seg for å gå på do. Det er hovedsakelig to grunner til det.
For det første er det griset til med dopapir, gjørme på golvet, vann eller tiss på golvet
fordi vasker står på eller do er tettet til, såpe mangler fordi noen tømmer alt med det
samme de er fylt opp. Noen slår av lyset, banker eller røsker i dørene o.l.
For det andre fungerer ikke alle låsene, og elever har opplevd å ikke få opp døra. Det
er også løse fliser på golvet.
Vi ble enige om at det er elever som er skyld i det første. Alle klassene må ta opp
temaet og alle må ta ansvar og oppføre seg slik på do som vi ønsker at andre skal
gjøre. Alle klasser og klassenes lærere må føre do-lister slik at det er lettere å følge
med hvem som griser til.
Videre må låser repareres slik at ingen blir innelåst. Det må være trygt å gå på do!
Sak 3) Valg av representanter til skolens miljøutvalg og gruppa for skolens uteområde
Vi ble enige om at leder Trine Cruickshank og nestleder Chatarina Boholm velges som
elevrådsrepresentanter til skolens miljøutvalg
Valg av representant til gruppa som arbeider med skolens uteområde:
Leder Trine Cruickshank ble valgt med stort flertall.

Under eventuelt kom det opp mange saker som flyttes til senere møter.
Trine takket for frammøte og hevet møtet kl.9.40.
Ref. Karin Storvoll

