
Elevrådsmøte 

 

Dato: 14. sept 2021 

1. Konstituering av elevrådet for 2021-22 

Presentasjon av elevrådet. Disse møtte til 1. møte: 

Ilia 1. kl (vara), Amanda 2. kl, Adriana 3. kl, William 4. kl, Isak 5. kl, Hedda 6. kl, Ayla 7. kl, Nemi 8. 

kl (vara), Kevin 9. kl, Vebjørn 10. kl. Fravær: Tobias 8. kl og elevrådsrepresentant i 1. kl. 

2. Valg: 

Det ble gjennomført hemmelig valg ved at hver representant stemte på den som de ville ha som leder, 

vara og sekretær. Følgende elever ble valgt: 

- Leder Kevin, Vara: Vebjørn, Sekretær: Nemi 

Disse møter i de forskjellige organene:  

SU: Kevin. Dersom Kevin ikke kan møte så er det Vebjørn som møter. 

EO: Kevin og Vebjørn (minst en av disse to) 

3. Valg til ungdomsrådet: 

 

Kevin 9. klasse møter i ungdomsrådet, vara blir Nemi 8. klasse. 

4. Aktivitetsledere: 

Aktivitetsledere er elever fra ungdomsskolen som bidrar til lek og aktiviteter i barneskolen. Det er en 

frivillig ordning, og skolen har litt belønning til de som deltar i ordninga. 

På allmøtet til jul, og allmøtet til sommeren deler rektor i samarbeid med elevrådet ut premier i form 

av: Ett kinogavekort til aktivitetsleder for hvert 8. friminutt eleven har bidratt. I tillegg er alle elever 

som har vært aktivitetsleder med i ei trekning pr. halvår på en litt finere premie. 

 

For hvert friminutt aktivitetsleder har deltatt får denne et lodd i trekninga.  

Følgene elever hjelper til med organiseringa: 

Adriana og William lager en underskriftslapp som aktivitetsleder må skrive under på sammen med 

inspiserende lærer. Når denne lappen er laget leveres den til Frode som trykker opp nok lapper. 

Hedda og Isak lager en tabell over alle dagene fram til høstferien. 

Ayla og Nemi går rundt i ungdomsskolen og tar påmelding hos elevene. 

Kevin og Vebjørn plasserer elevene på friminuttene. I den forbindelse er det viktig å huske at 9. og 10. 

klasse er på svømming i følgende uker før jul: 41, 45, 48. 

Aktivitetslederordninga begynner mandag 20. september 2021, i uke 38. 

5. EO-fondssøknader 

Følgende står skrevet om fondet på EO sine internettsider: 

EO-fondet er et fond for Elevorganisasjonens medlemskoler, og hvert år deler vi ut over to og en halv 

million kroner til elevråd over hele landet. 

I EO-fondet er det to kategorier å søke til: 



 Kategori OD: Prosjekt som er tilknytta Operasjon Dagsverk sin internasjonale uke. Maksimal 

søkesum er 15 000 kr. 

 Åpen Kategori: Prosjekt som har som formål å øke elevdemokrati og fremme engasjement og 

samhold på skolen. Maksimal søkesum er 40 000kr. 

Hvert elevråd eller lærlingråd kan søke om midler til så mange prosjekt dere vil, men dere kan 

maksimalt motta totalt 40 000 kroner per skoleår fra åpen kategori og OD. 

Prinsippet er enkelt: det er førstemann til mølla. Det er derfor viktig å være tidlig ute, og vi anbefaler 

dere å søke om penger tidlig, selv om prosjektet dere skal gjennomføre ikke avholdes før senere. Det 

er fordi vi kun har penger å dele ut i en kort tidsperiode, og har lyst å dele dem ut til nettopp din skole 

- da gjelder det å være rask! 

Vebjørn sender søknader til Frode. Vi gjennomgår disse og bearbeider dem, og sender dem via 

nettsidene til EO. De kan sendes i perioden mandag 20. september- 1. oktober. 

 

Referat skrevet av 

Frode Hansen (elevrådslærer) 

 

 


