
Elevrådsmøte u-skolen 

Dato 4. mars 2022 

Til stede: 

Vebjørn Strimp, Tobias Tollefsen, Kevin Furumo, Frode Hansen,  

Referent: Nemi Schott 

 

Innerverings ordning: Diskusjon rundt sanksjoner i forbindelse med bråk, hærverk og uro inne i 

friminuttene. 

 

10. Klasse: De som gjør noe galt bør være de eneste som får en straff, altså at de som gjør noe galt 

for eksempel, må være ute i noen dager. 

9. klasse: noen stemte for at de som gjør noe galt burde få en straff (være ute et par dager når det er 

friminutt) 

8. klasse: Noen synes at de som gjør noe galt burde få som straff at de må være ute noen friminutt, 

enn anen mulighet er at grensen for innerverings ordningen er ved brann døren foran trappen ned 

til under etasjen. 

 

Ideer Regler: 

• Hærverk er ikke greit 

• Ingen rasing i gangene 

• Ikke blokker doene altså ikke henge på do 

• Skal kun ett menneske inn på det avlukkete doet på jentedoen 

• Ikke lage tiktok videoer oppe i gangen og på doer   

• Lærere bør sjekke doene før og etter friminutt for å sjekke at det ikke har blitt gjort noe 

hærverk 

• Bør finnes en felles liste for lærere for å holde styr på hvem som skal være ute. 

 

Trafikksikkerhet i forbindelse med av stigning av skolebuss. 

Når elever går av bussene, må de vente til bussen har kjørt et par meter før de går over veien. 

Elevrådet ber om at lærere tar dette opp i klassene. 

 

Skolekravet: Gratis bind og tamponger på norske skoler. 

Det bør ligge en pakke bind og tamponger på jentedoene. 

Og det oppfordres også for at skolen kjøper søppelbøtter til hver jentedo.  

 

Pc bruk i spisetiden 



Man bør ha felles regler for om man får bruke PCer i spisetiden eller ikke. 

Det bør også være lov å bruke PCer for eksempel for lekser, så lenge man ikke spiser mens man 

jobber. 

 

Forslag på å spise ordningen 

Kan elever få gå til de forskjellige klassene? 

Ha en undersøkelse i klassene og det bør også bli snakket om med kontakt lærer 

Åttende klasse har tre elever som synes klassene bør kunne blandes og de har syv elever som synes 

at det ikke skal blande klassene i spisetiden. 

 

 

 

 

 


