
Veke 2
Til stades: Johanna, Theodor, Kristoffer, Hilde og Trym

Sak 21-01-01 Godt nytt
- Ake i akebakken

Sak 20-01-02 Saker frå klassane
5.klasse:
- Ønskeleg med større fotballbinge - dette vart endra til grasbane frå klassestyrar.
- Skilt ved vegen der det står skuleborn leikar! Det er utrygt for elevane at bilistane ikkje blir
gjort merksame på at skuleborn kryssar vegen.
6. klasse:
- Korleis blir det med kantine på den nye skulen. Johanna refererer til SU-møte. Men
Theodor ønskjer at elevane får informasjon om dei kan sitte i kantina og eta maten i lag på
tvers av klassane.
- Er det mulig å få fleire friminutt med aking? Ønskeleg frå fleire klasser. Hilde undersøker
om det er mogleg å få ordna fleire vakter til matfriminuttet.
- Er det mogleg å ha skidag på alpint? Hilde tek dette opp med kroppsøvingsseksjonen og
Åse Berit. Det blir etter ønske frå elevane, alpindag i Ådneram fredag 26. februar.
- Kan klassestyrarane skriva på vekeplanen at elevane kan ta med akematte? Hilde
informerer.
7. klasse:
- Er benkene til sandvolleyballbanen reservert mellomtrinnet? Det er ønskeleg frå nokre av
7.-klassingane at dette blir forbeholdt mellomtrinnet.
- 7. klasse har fått lov til å vera inne i fyrste friminutt på torsdagar. Dette fungerte bra i dag.
- Elevane er frustrerte over at ikkje bordtennisbordet blir sett opp.
- Ønskeleg at 7. klasse arrangerer ein spesiell dag for dei andre elevane. Godt mottatt frå
dei andre i elevrådet.

Sak 21-02-03 Elevundersøkinga
Elevrådet gav ei oppsummering over kva elevane på mellomtrinnet meinte var positivt. Blant
anna at alle hadde nokon å vera i lag med, og at dei aller fleste trivs godt på skulen.
Me diskuterte fleire av punkta der elevane hadde gitt “låge” poeng, og kva grunnen kunne
vera til dette. Døme:
Eg gleder meg til å gå på skolen. - 3,6
Det er kjekkare å gjera andre ting, eks. vera heime, spela eller leika med vener.
Det er god arbeidsro i timane. - 3,1
Lærarane kan gjera avtaler med elevane sine på korleis det skal vera i timane.
Hilde: Korleis kan lærararne skapa god arbeidsro?
Forslag frå elevrådet: Fleire korte aktivitetspausar i timane.
Oppfordra elevar til å seia ifrå til dei som bråkar at dei forstyrrar.
Lærar må informera på starten av timen kva timen inneheld, så elevane veit kva som kjem.
Viss noko går sund på skolen, blir det reparert med ein gong? -2,7
Elevrådet stussar over at ting ikkje blir reparert eller fiksa. Eller at ting ikkje blir ordna, f.eks.
at bordtennisbordet kjem opp.


