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Junior- og Mikroelevrådet
2-4 og 5-7 trinn
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
•• Vi spør rektor Anne Marie om uteleker og inviterer henne på neste møte.
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)

Sak 5/0809: Saker fra klassene
Saker fra andre trinn
Mobbing: Noen blir mobbet av elever i tredje.
Slengstativer: Dumt at slengstativer og andre apparater er borte. Vi vil ha nye i
stedet!

•••
•••

Saker fra tredje trinn
Konsert: Vil ha konsert med noen store stjerner, for eksempel WigVam!
Paradis: Vi ønsker at paradisene males opp igjen
•••
Snøballblinker: Vi vil gjerne ha flere snøballblinker
•••
•••

Saker fra fjerde trinn
Vann i bassenget: Fjerde trinn vil ha vann i basenget. Dumt at det ikke er vann,
for vi synes Badeland er dumt. Vi får ikke tid til å tørke håret og det er kaldt om
vinteren. Mister svømminhgen hvis lærere er syk – det er også dumt. Må få
bedre ordning! Kanskje foreldre kan steppe inn – noen har en mor som har vært
svømmelærer. Kanskje noen på Badeland kan steppe inn?
•••
Halloweenfest: Vi ønsker også Halloweenfest – det er mange klasser som har
det. Omvendt Halloween er også artig; vi går i hvitt, ser snille ut og gir godter i
stedet får å tigge!
•••
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Saker fra femte trinn
•• Skap i gangene: Mange ønsker skap i gangene som kan låses. Da blir ting ikke
så lett borte (fra 5C).
•• Nye lekestativ: Vil ha nye lekestativ – klatrestativ og spesiell desse (fra 5B).
Dette kan være skaterampe, hoppestokker hoppetau etc. De er bare de i første
som har! (fra 5A pluss tredje)
•• Båten: 5B savnet båten som var her før!
•• Hjemmelekse: Noen synes vi har for mye hjemmelekse. Vi har ofte to- til tre
timers lekse hver dag.
•• Farger: Det er noen som ikke liker de nye fargene på skolen …
Saker fra sjette trinn
Oppvaskmaskin: Ønsker oppvaskmaskin på skolekjøkkenet, vi må bruke overtid
til å vaske opp. (6A)
•••
Skolekjøkken: Vil ha mer skolekjøkken på mellomtrinnet (6C)
Skoleuniformer: Mange vil ha skoleuniformer. Noen blir mobbet og ertet pga
klær. Mange blir ertet av elever i sjuende, de klager over at vi har stygge klær
som ikke matcher. (6B og 6C)
•••
Flere skoletimer: Kan vi få lengre skoledag og mindre lekse? Hvis vi får flere
skoletimer blir det mindre lekse hjemme og det hadde vært bra, for vi har det
så travelt om ettermiddagen.
•••
Snøfigurkonkurranse: Vi ønsker en snøfigurkonkurranse i år også!
•••
Konserter: Vi vil være med på flere konserter slik at vi kan gjøre ting der! (6C)
•••
Instrumenter: 6B vil ha andre instrumenter enn trommer og gitar. For eksempel
trompeter osv. Kan skolekorpset låne ut?
•••

Saker fra sjuende trinn
Skoleuniform: Vi synes at skoleuniform ikke er noen god idé (7C).
Kantine: Vi ønsker en kantine der det går an å kjøpe ting (7B)
LAN: Det er mange i sjuende som vil ha LAN. Lar dette seg gjøre?
•••
Juleball: Vi ønsker juleball på skolen!
•••
•••

NB!! Nytt møte i elevrådet 2 – 7 tirsdag 25/11 kl 0850 i kjelleren
Referat: Geir Sørensen (elevrådskontakt 5-7)
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