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Junior- og Mikroelevrådet
2-4 og 5-7 trinn
Sak 3/0809: Uteleker og uteområde
•• Gjørmebanen: 5.trinn ønsker at gjørmebanen blir langballbane
•• Paradiser og langballbane: De minste elevene ønsker flere paradiser og
langballbane!
•• Snøballblinker: 7C har lager snøballblinker!
Elevrådet spør alle elevene: Hva er en artig snøballblink?
FAU-leder Bjørn Heitmann besøker elevrådet og har kommentarer til noen av
ønskene:
- Å få fikset Gjørmebanen er dyrt!! Det må lages ny drenering, da må det leies inn
maskiner og dyre arbeidsfolk og det koster mange penger.
- Jeg har hørt dere ønsker baller. Hvilke da? Bjørn skal få tak i tennisballer og skal
prøve å få fotballer. Men disse er mye dyrere.
- Elever ordner snøballblinker – det synes jeg er flott!
- Nett til fotballmål har vi skaffet!
Rektor Anne Marie skal ha et møte med utesjefen og håper det finnes noen penger.
Sak 5/0809: Diverse saker fra klassene
•• Søppelkasser: Mange elever ønsker flere søppelkasser til frukten.
•• Pusse opp: Vi ønsker også å pusse opp klasserommene
•• Salto – sjuende: Hvorfor kan ikke sjuende være på Salto?
•• Tavle: 3A ønsker ny tavle med nye kart. De som er der er kjempegamle.
•• Tett: Vasken til 6C er tett. Det er på rom seks – elevene skal spørre
vaktmesteren.
•• Utesolforestilling? Forslag fra 2C: Går det an å ha solforestillingen ute – som
på FN-dagen?
Dette vil nok være væravhengig, men elevrådet lufter forslaget.
•• Ryddedugnad: Mange elever vil ha en ny ryddedugnad ute. Kanskje i april/mai
når snøen er borte?
•• Inneluring: Det er mange som er inne i friminuttene – på do. Det synes vi er
dumt og synes at disse skal gå ut.
•• Gangvakter: Skal vi ha gangvakter? Er dette noe vi kan diskutere?
•• Skriv navn!! Elevrådet oppfordrer til å sette navn på sko og klær. Sjette har
gått igjennom igjenglemte klær etc. De synes det er alt for mye som blir glemt!
•• Sjette roter: De fra sjette som av og til låner tekstilrommet ødelegger for de
femteklassingene som har rommet. De roter og ødelegger. Kan lærerne ta opp
dette med sjetteklasssingene?
•• Ta vare på tennisballene: Folk tar ikke ansvar for de nye tennisballene – de
må ha navn! Noen kaster ballene vekk med vilje!
Side 1

Sak 6/0809: Melkeskapet og forsvunnen (laktose)melk
Det har blitt et problem at skolemelk blir stjålet etter at sjuende går og spiser i
matpausen. Dette skjer ofte. Det er særlig laktosemelk som blir borte.
Elevrådet mener at døren til melkeskapet må låses når de går. Eventuelt kan de gå
rundt til klassene med den melka som ikke er blitt hentet.
Noen har observert at folk fra korpset låser opp dørene med sakser, og at unger
kommer inn og tar melk. I sommer hadde noen nøkkel til skapet og stjal melk.
Frukt blir også borte.
Sak 7/0809: Oppfordring fra FAU-leder Bjørn Heitmann
Dette er viktig! Hvis dere ser at noen ikke har det bra på Saltvern må dere hjelpe til
slik at alle får det bra. Si i fra til læreren!
Husk at dere er over 500 elever på barnetrinnet, de voksne er få og kan ikke få
med seg alt uten hjelp.
Skjer det plaging eller liknende flere ganger er det mobbing.
Husk at dere er tillitselever – våre gode hjelpere!

NB!! Nytt møte i elevrådet 2 – 7 fredag 20/2 kl 0850 i kjelleren
Referat: Geir Sørensen (elevrådskontakt 5-7)
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