
 

Referat frå elevrådsmøte 
 
Dato: 18.nov 
 
SAKER: 

1. Tilbakemeldingar etter saker på sist møte frå klassane: 
a. Ovnane blir sjekka av vaktemster. På ung.skolen er dei ustabile. Det er viktig 

å gi beskjed så vil vaktmester rette på dette så godt han kan. Det vil komme 
nye ovnar når klasseromma blir rehabilitert til sommaren. 

b. Skolen har kjøpt inn Tuftepar- klatrestativ. Dette vil bli sett opp i april/mai av 
FAU. 

c. Elevrådsrepresentantnae frå ung.skolen er med på planleggjingsmøte for 
juleballet tysdag 19.nov kl. 17.00. Det kjem òg representantar frå Dirdal på 
møtet. FAU leder møtet.  

d. To representantnar får elevrådet er med på fagdag om fagfornyinga og ny 
læreplan til skolen tysdag 19.november. Erik og Eira stiller frå Oltedal.  

 
SAKER FRÅ KLASSANE: 
5.kl: 

- Taustigen i klatrestativet held på å bli øydelagt. Rektor sjekker dette. 
- Det trengs nye batteri i klokka i gymsalen, jente- og guttegarderoben (gym). Rektor 

ordner dette. 
6.kl: 

- Drikkevasken i jente-og guttegarderoben sender mest ikkje ut vatn. Rektor ber 
vaktmester sjå på dette. 

7.kl: 
- 7.klasse syns ung.skolen skyt hardt når dei sparkar fotball i ballbingen. Vi drøfta 

dette litt fram og tilbake, og elevrådet er enige om at det må tas hensyn til 
kvarandre når ein er i ballbingen. Elevrådet ønsker at 5.-7.kl fortset å ha ballbingen 
saman. Dersom dette blir eit problem må vi heller vurdere ei anna fordeling av 
bingen.  

- 6. og 7.klasse ønsker å kunne bruke UFO-dissa. Rektro lagar eit forslag til det, som 
vi tar ut til klassane. 

- Ringeklokka i gymgarderoben ringer dårleg.  
 

 



 

8.kl: 
- Det er eit ønske frå ung.skolen om å ete maten saman. Dette vil ikkje skolen gå inn 

for sidan det er bra at ein et maten på sin faste plass. Det er òg bra å ha eit sosialt 
fellesskap som klasse. Elevane kan vere sosiale i friminutta utan om etetida. 

- Det virkar som dusjane i jente-og guttegarderoben gym er kortare på enn 30 sek. 
Rektor ber vaktmester sjekke dette igjen. 

9.kl: 
- Ringeklokka i naturfagsrommet vikarakr ikkje. Målfrid ber vaktmester sjå på dette. 
- Det er behov for meir lysskjerming i klasseromma på ung.skolen. Skolen har ikkje 

råd til å investere i gardiner nå. Det må ev stå på ei ønskeliste. 
- Det er ønske om å ha limstifter i klasserommet. Lærar kan ordne dette dersom det 

er behov for det i klasserommet. 
10.kl: 

- Ovnane er ustabile. Vi tar dette med vaktmester kontinuerlig. 
- Dusjhovudet i guttegarderben (gym) er øydelagt. Det er òg mykje vatn og søl på 

golvet i garderoben når elevar kjem ned. Rektor minner alle klassane om at det skal 
holdast orden og oppføre seg fint når ein er i garderobane. Det er ikkje kjekt når det 
blir ekkelt eller ting blir øydelagt. 

 
 
 
Ref. 
Målfrid 
 
 

 


