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Saksliste til elevrådsmøte ved Risør ungdomsskole 
 

Dato:14.10.22 

Tid for møtet: 1.time 

Sted: Rom 13  

8A Ihsanullah Serat , 8B Simen Reiersen, 8C Fride Windtwood, 9A Sindre Gjernes, 9B Erling E. 

Knutsen, 9C Sander Lyberg, 10A Vara: Moo Koh Paw Wah Shee, 10B Terkel A. Hope og 10C Lukas 

Langseth 

Referent: Elin  

• Gjennomgang av forrige referat og tilbakemeldinger fra møte med rektor 

 

Sak 
nummer 

Sak Kommentar:  

2022 - 1 Ungdomsrådsmøte 
- Info om møte og 
hvem 
- Tjenna 
Mulighetsstudie  
- Buss 

- Elin legger ut ppp om Tjenna på ITS, og rep. viser og hører om 
innspill til dette i klassene. Skriver ned notater til neste møte.  
 
- Info til elevene om bussrutene, det er kanskje ikke alle som vet 
det med de ulike rutene.  
 
- Litt varierende hvordan det er på bussen, men innspill fra Lukas 
om at det er dumt at de ikke kan ta alle busser (ikke alle slipper av 
elever på Røed)   

2022 - 2 17.mai komitéen  Elin undersøker mer hvor mange møter, og hører i gruppen om vi 
får en rep fra elevrådet. Ingen som ønsket det nå. 

2022 - 3 Regnbue stolper Ulike meninger, og usikre på dette. Men ønske om å oppgradere 
uteområdet og gjøre det mer fargerikt og finere.  

2022 - 4 Andre saker fra 
klassene  

OD-dagen – info i klassen til uka – Elin informerer litt nå.  
 
Lukas og Terkel kommer med ønske om å ha bordtennisbord inne. 
Helst to bord, og ha de inne på rom 13. Sammenleggbare bord.  
 
Finnes det noen andre plasser inne som vi kan være på inne?  
 
Mobilforbud – er det noen sjans for at vi kan få telefonene tilbake?  
 
Forslag fra Terkel og Erling, er at de som ikke klarer å overholde 
bruken med tlf. kan få prikk ordning.  
3 prikker, mister man lov til å ha tlf. Tar det med til møte med 
Mads.  
 

 Neste møte blir i uke 44  
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