
 

 
 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Elevråd  

Dato 21.november 2019 

Tidsrom 10.00-10.45 

Sted Møterom 

Til stede Sandra (7.trinn), Tobias (7.trinn), Kathrine (6.trinn), Bernardo (6.trinn), Julie (5.trinn), Julie 
Eleah (5.trinn), Emilie (4.trinn), Sara (4.trinn),Sylvi (rektor) og Vibeke (avdelingsleder). 

Forfall 3.trinn  

Referent Bernardo/ Vibeke  

Kopi til Alle  

 

Sak 6: Grønt Flagg 

Skolen skal i mars søke om fornyet sertifisering , og ønsker tilbakemeldinger fra elever og ansatte på om det 

er andre temaer de ønsker vi skal fokusere  og arbeide  miljøarbeidet vårt med.  

 

Sak 7:Mobilregler 

Viktig å repetere reglene for mobil på alle trinn. Ser flere elever trenger en “påminnelse”. 

 

Sak 8: Gode forbilder 

Minner alle i elevrådet på at de må være gode forbilder for de andre elevene på skolen ved og vise at de 

følger reglene på skolen og hjelper til å “minne” hverandre på reglene om noen trenger det.  

 

Sak 9: MIljøgjennomgang 

Representantene for 5.-7.trinn  skal i januar delta på en MIljøgjennomgang i forbindelse med arbeidet med 

Grønt Flagg.  

 

Sak 10  Bu ved inngangen til 5.-7 

Skolen har vært i kontakt med Idrettslaget ang. poren på bu. Idrettslaget har sørget for at ingen klarer å 

komme seg inn under porten.  

 

Sak 11: Referat fra 16. oktober 

Skolen har fått beskjed om at kunsten skal være ferdig før jul.  

 

 

 

 

 



 

Sak 12: Elevsaker:  

 

4.trinn:  

- Alle må vise hensyn i akebakken. 

- Ta med akemattene tilbakt til bua.  

- Vær hyggelige mot hverandre. 

 

 

5.trinn: 

- Ønsker nye gjerder rundt bekken. Det er et hull i gjerdet ved brua. ( Sylvi har varslet 

Trondheim Eiendom om dette). 

-  Kan rampa ordnes? (John har reparert det som er ødelagt. Rampa tilhører ikke skolen) 

- Kan utedoen fjernes? (Vibeke har vært i kontakt med Bratsberg Idrettslag).  

 

6.trinn: 

 

7.trinn: 

- Ta med akemattene inn ( elevene ser at det ligger akematter rundt skolen, i Bekkdalen og 

ned mot hovedvei).  

- 7.trinn synes de voksne er for nærme når de er ute.  

 

 

Referatet skal gjennomgåes i alle trinn ! 


