
Elevrådsmøte  

Dato: 6. desember 2021 

Tilstede: William Klemo Jernberg, Vebjørn Strimp, Kevin Furumo, Tobias Tollefsen, Sofie 

Jørgensen Kanstad, Amanda Svengård, Frode Hansen, Nemi Schott, Hedda Kristoffersen og 

Isak Winther 

 

Saksliste: 

1. Grunnskoleuka 

I andre klasse følte de at det var en fin uke. 

I tredje klasse syntes de at det var en ganske fin og artig uke å ha. De synes at det er litt dumt at 

foreldrene ikke kunne komme til allmøte. 

I fjerde klasse syntes de at det var artig å øve til allmøte og gjøre andre ting enn det man ellers gjør. 

Det var ikke så artig og danse blime dansen. 

I femte klasse synes de at det var bra at foreldrene ikke kunne komme til allmøte og at de slapp normal 

skole. 

I sjette klasse synes de at det var en fin uke men det ble litt mye styr når de skulle øve til allmøte. 

I åttende synes de at den var artig å ha skuespill men de skulle ønske det var mer varierte aktiviteter. 

I niende liker ca halvparten grunnskole uka og resten liker den ikke så godt. 

I tiende likte de fleste det men de hadde og litt skolefag i tillegg til grunnskole aktivitetene. 

 

2. Inneværingsordning 

Vaktmester ønsker at vi må huske på å unngå sette puter foran varmeovnene. 

Alle må passe på at vi ikke gjør hærverk på vegger og tak.  

Aktiviteter som er populær i inneværingsordningen er ping pong, brettspill, sjakk, piano, musikk, air 

hockey, biljard og prate med venner. 

 

3. Juleverkstedet 

Tirsdag 14. desember skal det være juleverksted. 

Alle klasser har fått krysse av på et ark om hva de vil gjøre. 

Aktivitetene som skal være er juledekorasjoner, julekort, toving av ull, sløyd, stort kjøkken, lite 

kjøkken og mørketidstur. 

Ønsker av aktiviteter er Drama, Fysisk aktivitet og Musikkverksted. 

På slutten av dagen skal kulturskolen ha en liten julekonsert.  

 



 

4. Juleavslutninga 

Husk at alle kan få ta med litt godteri og drikke. 

Det blir julegudstjeneste siste skoledag i kirka, for de som ikke vil er det alternativt opplegg på skolen. 

Allmøte blir siste skoledag. 

 

5. Eventuelt 

Lærerne på barneskolen synes at det er veldig bra at aktivitetslederne er flinke på å inkludere 

og sette i gang lek blant de minste. 

På allmøte kommer det til og være en trekning og premie utdeling for de som har vært 

aktivitetsledere et visst antall ganger. 

Ønske fra femte klasse: Kan småtrinnet spille fotballkamp mot lærerne? 


