
Elevrådrådsmøte 13.09.22  

Tilstede:  

8A Ihsanullah Serat   Vara: Lars Lindstøl 

8B Simen Reiersen     Vara: Lukas Akeland 

8C Fride Windtwood  Vara: Tiril A. S. Høyvang 

9A Sindre Gjernes  Vara: Ella S. Østvold Nes 

9B Erling E. Knutsen  Vara: Louise Gregersen 

9C Sander Lyberg  Vara: Mari Sollie 

10A Cassandra Aanonsen Vara: Moo Koh Paw Wah Shee 

10B Vara: Inger Søndeled 

10C Vara: Grete Akeland 

 

Frafall: Terkel A. Hope og Lukas Langseth 

 

1. Bli kjent øvelser, og presentasjoner.  

2. Innspill fra elevrådsarbeidet de ønsker å jobbe med fremover:  

Gjøre skolen bedre, speil på do, båser i dusjene, mer mobil på skolene, hvordan skolen bruker 

penger, bedre bussruter til distriktene, fotballstadion, kortere timer og lengre friminutt.  

 

3. Vi må velge en elevrådsleder og en nestleder (det kan ikke være vara)  

Oppgavene blir å sitte i SU, samt å ha planleggingsmøter med Elin før elevrådsmøtene (hver 3.uke).  

Elevrådsleder skal lede møtene, og vi må ha en som skriver referat fra møtene (referent). Nestleder 

vil tre inn om leder er borte.  

Vi må ha vara på hvem som stiller ved fravær i SU.  

Elin sier litt om SU, og om hvem som stiller og hva som jobbes med der. 5-6 møter i året, på 

kveldstid.  

 

Lukas L. , Terkel (begge meldt inn i forkant pga fravær), Sander, Simen, Erling, Cassandra, Ihnsanulla 

ville stille.  

Elevene skrev ned den representanten de ville skulle bli valgt på en lapp, og leverte inn til Elin. Det 

ble telt opp, og eleven med flest stemmer ble leder, nest flest nestleder og den etter der ble vara.  

Disse ble valgt:  

 



Cassandra leder 

Erling nestleder  

Simen vara til SU 

 

4. Vi må velge representanter til Ungdomsrådet. Fortrinnsvis er det leder og nestleder i 

elevrådet. Om dette ikke er mulig, så kan øvrige medlemmer søke. De har fem møter ila et 

kalenderår. Man velges inn for 2 år (1 år om man er avgangselev). Det er personlig vara som 

velges for 1 år.  

Elin går igjennom reglene – minner spesielt om møteplikt! Lik kjønnsfordeling i rådet, så må kanskje 

gjøre om på repr. Og vara om det ikke blir jevnt fordelt.  

 

Leder Cassandra, nestleder Erling stiller fra ungdomsskolen. Frida Hødnebø fortsetter fra i fjor.  

Vara ble Sander, Simen og Inger. Det ble ikke foretatt noe valg, da det kun var akkurat med 

representanter som stilte.  

 

De vil få e-post/sms fra leder av ungdomsrådet ang møter og agenda fra Elin Evensen. 

Neste møte er 28.september.  

 

5. Annet:  

 

Ta med inn til SU møte – et ønske om å gjøre skolen mer fargerik og vise at vi står for mangfold ved å 

ha regnbue flagg på stolpene, men også/eller andre deler i skolegården.  

Ønsker å ha båser m/dører i dusjene, eventuelt i noen av dusjene.  

Kantine meny ønsker at blir mer variert!  

Innspill på speil på doene.  

Bussene har får få plasser, etter at det ble byttet buss til minibuss. Det er ikke greit at elevene står, 

og at det ikke er nok plasser. Elin tar dette med Miriam/Mads.  

 


