SALTVERN SKOLE
UNGDOMSTRINNET
Elevrådet
•• Referat fra elevrådsmøte torsdag 15.01.09 kl 1000 på Salto.
Sak 1 - Opplæringsloven:
•• Elevrådet er et viktig organ som skal høres.
Sak 2 - Trivselsreglement:
•• Vis arket dere har fått til klassen deres, og noter tilbakemeldinger.
Sak 3 - Speil i garderobene:
•• Speilene i garderobene har nå blitt borte, og elevene vil ha dem tilbake.
•• Dette blir tatt opp med vaktmesteren.
Sak 4 - Volleyballturnering 27. februar:
•• Arrangeres av Instranda.
•• Et guttelag og et jentelag skal stille.
Sak 5 - Salg i langfri:
•• Førsteretten går nå videre til 9. trinn.
•• Søknad leveres til Ove.
Sak 6 - Inntekter ved LAN:
•• Det må være nok foreldrevakter, særlig nattvakter.
•• Ha vaktplan klar tidlig, siden spesielt nattvakter er vanskelige å finne på
kort varsel.
•• Hvis man må låne foreldre fra andre klasser, skal overskuddet deles på
antall foreldre (hvis 10 foreldre er vakter under et LAN, og overskuddet
blir f. eks. 10 000 kr, vil hver forelder få 1000 kr som går til barnets
klasse. Hvis to foreldre er lånt fra en annen klasse, vil den klassen få
2000 kr)
Sak 7: Eventuelt:
•• Håndballturnering i mars?
•• Hør med klassen om de vil være med på en «surprise» forestilling som
blir arrangert av elevrådet.

•• Noen vurderer om det er så lurt for elevene å ha en klassetur i 10. Dette
er det kommet en del meninger om fra elevrådet:
1. Innsamlingen før turen samler klassen.
2. Det er mange som vil dra på en siste tur med klassen.
3. Den burde ikke tas bort, men heller gis noen betingelser og
valgmuligheter.
4. Turen blir ofte for dyr for mange, og derfor bør klassen ta hensyn
til dette.
5. Elever og foreldre har ansvar.
6. Elevene ble før sponset, men siden det ikke lenger går, er det lurt
å begynne å samle inn så tidlig som mulig.
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