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Junior- og Mikroelevrådet
2-4 og 5-7 trinn
Sak 1/0809: Banefordeling
Skolegården på barnetrinnet har som kjent fått et nytt utseende etter hvert. Det
gjør at noen av de banene som var før ikke finnes lenger. Elevrådet har diskutert
banefordelingen og ha kommet fram til følgende løsning:
Fotballbinge 1 (foran tekstil-/eks. musikkrom): 2.trinn
Fotballbinge 2 (foran Sekskanten): 3.trinn
Grusbanen (bak gymsalen): 4.- og 5.trinn
Kunstgressbanen 6.- og 7.trinn
Gress(gjørme)banen 6.- og 7.trinn
De klassetrinnene som deler baner har dem annen hver dag. De voksne på
lærerteamene bestemmer hvem som starter
Sak 2/0809: Søppelkasser ute
I og med den nye fruktordningen oppstår det mye fruktsøppel. 6B har et forslag om
at noen setter opp matsøppelkasser til å kaste skall og epleskrotter etc. i. Slik
unngår vi mye søl.
Sak 3/0809: Uteleker
•• Vi ønsker flere disser. De vi har er opptatte hele tiden (6B).
•• Vi ønsker langballkøller (5C).
•• Det hadde vært kjempebra om gjørmebanen hadde blitt ordnet. Det skulle ha
vært kunstgress på den! (5A)
•• Nye nett på fotballmålene!! (2.trinn)
•• Ønsker flere klatrestativer (2D)
•• Ønsker flere hoppetau og baller(2C).
•• Vil bestemme selv hvordan de nye klassene i åttende skal se ut, i alle fall få
være med på å ønske! - 7.trinn
Sak 4/0809: Griseri på doene
Sak fra 5C: Det er for mye søl på doene. Det må vi gjøre noe med! Det er mange
som bommer og som ikke tørker opp etter seg (gjelder særlig gutter …).
5B: Vi vil ha jentedo og guttedo.
(Etter møtet er det bestemt at det blir jentedo og guttedo – og dette er nå gjennomført)

NB!! Nytt møte i elevrådet 2 – 7 fredag 31/10 kl 0845 i kjelleren
Referat: Geir Sørensen (elevrådskontakt 5-7)
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