
Referat frå elevrådsmøte 24.april. 
 
Saker som frå sist møte: 

● Det var ønske om såpeholder i dusjen. Det vil ikkje bli prioritert av teknisk.  
● Det er dårleg luft i naturfagsrommet. Målfrid har tatt dette opp med vaktmester og det 

viser seg at sirkulasjonen ikkje er slik som den skal. Det jobbast med saken. 
● Dusjane i guttegarderobe (svøm) har skrudd seg av alt for fort. Dette skal vere i 

orden nå. 
● Fotballspela er fiksa slik at dei fungerer godt.  

 
Informasjon: 

- Oltedal skole har fått 10 000 kr frå BUK som skal nyttast til leikestativ ute, fortrinnsvis 
noko som passar for litt eldre elevar. Vi vil ta opp dette i august med nytt elevråd.  

- Som vedtatt i BUK 2019, fikk ungdomspanelet fullmakt til å fordele de 60 000 som ble 
tildelt i 2018 (til wifi i sentrum). 

  
- Ungdomspanelet hadde møte 28.3 og under ser dere møtebehandlingen fra møtet: 

 
- Bruk av 60 000 kroner som ble tildelt fra barn og unges kommunestyre i 2018 

 
- Ungdomspanelet fikk velge mellom tre alternativ: 
- - Utsette drøftingen til neste møte. 
- - Velge på dagens møte hva pengene skal brukes til. 
- - Legge de 60.000,- i potten til BUK 2020, slik at summen da blir 120.000,- til 

fordeling. 
 

- Det ble flertall for å bestemme hva midlene skal brukes til på dagens møte. 
-  Etter drøfting i grupper ble det foreslått følgende: 
- - Doble vedtaket i BUK 2019, altså gi 10.000,- til Oltedal, 10.000,- til Dirdal og 

40.000,- til Perlå (1 stemme) 
- - Samme som forslaget ovenfor med følgende justering: Litt fra potten til Perlå skal 

gå til flere bossdunker på Ålgård (5 stemmer) 
- - Bruke pengene på å arrangere skumparty (1 stemme) 
- - Bruke pengene på bossdunker på Ålgård og resten til Oltedal og Dirdal (3 stemmer) 

 
- Konklusjon/vedtak: 
- - Pengene fordeles slik: 10.000,- til Oltedal, 10.000,- til Dirdal, 40.000,- til bossdunker 

på Ålgård og stupebrett Perlå. 
 

- Oltedal skole har då 20 000 kr som vi skal bruke til leikestativ. Elevrådet vil 
bestemme kva vi skal kjøpe inn i løpet av hausten.  



- Informasjon om nytt busskur på Ålgård: Mange har stillt spørsmål til kvifor det 
er brukt så mykje pengar på dette busskuret på Ålgård. Ungdomspanelet har 
difor fått i oppdrag å fortelje litt om dette til alle elevråda.  

- Det blir bygd fordi det skal fylle ein tom plass på torget. 
- Det er savna ein plass kor ein kan stå under tak. 
- Det er praktisk for dei som skal på skulen o.l å kunne lade mobil/PC her. 

Dette vil vere nyttig for Oltedalselevar. 
- Prosjektet er sponsa av Kolumbus. Kolumbus betaler 1,5 mill og kommunen 

betaler 1,5 mill.  
 
Saker frå klassane: 
10.kl: 

- Forsterke merkinga av brennballbanen. Dette fikser vi. 
 
6.kl: 

- Ønsker fontenene i bruk. Dette har vore oppe før, og det er bestemt i 
samband med vaktmester at vi ikkje tar denne i bruk pga fare for frostskader 
om vinteren. Det er mykje arbeid å lage den til for denne korte tida. Vi 
oppfordrer til å drikke godt av vatn i springen eller frå eiga vassflaske.  

- Det må vere godt med vakt ved ballbingen. Det skjer ein del dumme ting der. 
Målfrid tar dette opp med lærarane. 

 
Ref. 
Målfrid 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


