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Referat elevrådsmøte ved Elvetun skole 

1. til 4. klasse 
 

Dato: 22/9-2021 
Tid for møtet: 2.time (09.30) 
Sted: 6. klasserommet 

Tilstede: Laurén, David, Mari, Dennis, Alvin, Isabell, Elise og Lilje 
Referent: Kine 
Saker: 

 Hva er elevrådet og hvordan skal vi jobbe sammen? Hvordan vi skal ha det på skolen? 
o Være grei mot hverandre 
o Være snill mot hverandre 
o Vi skal rekke opp hånda når vi vil si noe 
o Arbeidsro 
o Vi må være stille hvis noen skal lese 
o Ikke bruke telefoner 
o Vi skal ikke mobbe 
o Ikke erte 
o Høre på alle 
o Sitte fint 
o Ikke si stygge ting om andre 
o Ikke slå/dytte/sparke  
o Ikke si at noe er jente eller gutteting. Alt er for alle. 
o Ikke bråke eller rope 
o Ikke hviske om andre 
o Snakke med rolig stemme 
o Alle skal få lov til å være med 
o Ikke utestenge 
o Ikke si noe stygt på grunn av hvordan man ser ut. 
o Ikke stenge noen inne 

 
 Fotball, hvordan legge til rette for at alle skal ha det bra på 

fotballbanen/fotballbingen 
o Ikke sikte mot hode slik at noen får ballen i hode 
o At voksne deler lag 
o Ingen slemme kommentarer om noen ikke treffer ballen/mål 
o Ikke bruke stygt språk/banning 
o Være snille mot hverandre 
o Følge reglene 
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o Alle må ta hensyn til hverandre, de større må ikke være så hardhendt  
o Synes det er bedre når klassene er delt. 
o 1-3 vil gjerne også ha to dager. 

 
 Ideer til hva elevrådet kan gjøre for å bidra til miljøet på trinnet 

o Lage lunsj 
o Lage noe godt 
o Lage kinotime 

 Hva er bra med denne skolen 
o At alle har det bra 

 

 

 

Figur 1 Elevrådets egne kommentarer om hva som er bra med skolen vår 
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