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Innledning
!

Dette årsreferatet er skrevet for å videreformidle tips og triks fra ett elevråd til det

neste. Ingen av tingene som står i dette dokumentet må følges, men det er skrevet som en
hjelp.
!

Det anbefales at styret i elevrådet skriver årsreferat etter hvert endt skoleår.

Referatet bør inneholde de viktigste (ikke alle!) sakene som elevrådet har jobbet med.
Særlig viktig å få med er sakene som går igjen flere år etter hverandre (f.eks vintershow).
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Valgprosess
!

Tidligre har det vært vanlig at det ble valgt to elevrådsrepresentanter (pluss to vara)

fra hver klasse. Det har vært vanlig at kun én av disse representantene var tilstede på
møtene. Skoleåret 09/10 prøvde vi ut en ordning der begge representantene var tilstede på
samtlige møter. Denne ordningen opplevde vi som veldig positiv, og det anbefales at den
fortsettes.
!

Tradisjonelt blir man valgt inn i elevrådet på grunnlag av stemmer fra medelever i

klassen. Dette kan føre til at elever blir valgt inn på ren popularitet, uten å egentlig ha noe
ønske om å være med i elevrådet. Elevrådet må vurdere om denne ordningen er den beste,
eller om det finnes bedre alternativer.
!

Elevrådet skoleåret 09/10 kom fram til at det kan være en god idé å prøve ut en

ordning der en av tillitselevene blir valgt inn i elevrådet for en toårsperiode, og den andre
blir valgt inn for bare ett år. På denne måten blir halve elevrådet sittende. Dette kan føre til
mer stabilitet og folk med mer erfaring.
!
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Miljøundersøkelse
!

Rundt jul 2009 utarbeidet elevrådet en miljøundersøkelse for å kartlegge eventuelle

problemer i skolemiljøet. Nytt i år var at man la til et felt av typen «gruppepress». Man
spurte her om elevene følte press i forhold til mote, snus, røyk, alkohol ect. Dette var en
positiv «utvikling», men hvis/når undersøkelsen skal deles ut på nytt, bør det legges til et
felt som spør om: «Hvis ja, førte dette gruppepresset til at du har: prøvd røyk, snus,
alkohol, slanket deg» ect.
!

Miljøundersøkelsen er tilgjengelig hos Anne-Marie Carolin, og det foreslås at den

deles ut hvert år.

Kostholdsforedrag
!

Skoleåret 09/10 delte elevrådet ut en miljøundersøkelse. På miljøundersøkelsen, i

tillegg til opplevelser fra elever, kom det fram at man hadde et stort problem rundt
slanking, mote og kosthold. Det ble satt igang en del foredrag, filmframvisninger og
diskusjoner rundt kropp og selvbilde. Elevrådet koblet inn helsesøstertjenesten, diverse
fysioterapauter og delvis BUPA. Skoleåret 09/10 ble dette opplegget forstyrret av streik,
men elevrådet har et sterkt ønske om at dette opplegget blir tatt opp igjen hvert år, kanskje
bare for 8. trinnet. Er dere i tvil om hva dere skal gjøre ang. dette, snakk med Anne-Marie
Carolin i administrasjonen.
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Jule/vintershow
Det er stor enighet om at et jule/vintershow der elevene kan få opptre med det de

!

vil, er en veldig positiv ting for hele skolen. Viktige ting å huske på:
• Sett ned en komité som skal planlegge showet (maks 4!)
• Oppfordre alle til å delta
• Book gymsalen i tide
• Vær sikker på at dere har lyd/lys i orden
• Sett ned en jury, og kår en vinner!
• Kjøp inn premier til 1. , 2. , og 3. plass, til konferansierene, og til de som ellers fortjener
det.
• Del ut vandrepokalen, og sørg for at den blir stilt ut!
• Vær tidlig ute!

Elevorgansisasjonen
!

Saltvern skole ble nylig meldt inn i Elevorganisasjonen. Elevrådet 09/10 er positive

til EO, men til neste år bør man «bruke» EO mer aktivt. Med dette mener vi: Dra på alle
samlinger og seminarer, bestill kurs og søk om masse penger fra EO-fondet!
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Annet
Referat
!

Referatene bør skrives så fort som mulig etter møtene, helst av sekretæren. De bør

inneholde konklusjonene elevrådet har kommet fram til, og bør være i samsvar med
sakslistene. Referatene skal deles ut til alle representantene, og gåes gjennom i klassens
time. Har noen i klassen spørsmål eller innspill, bør disse taes videre til neste
elevrådsmøte.
!

En kopi av referatene bør også leveres til administrasjonen (gjerne til f.eks

inspektøren) . Dette er et viktig punkt, det er på referatene administrasjonen får vite hva
dere holder på med, og hva dere «vil ha» (eksempel: «Elevrådet ønsker flere
vannautomater!»
!

Det er også en god idé å levere en digital kopi av referatet til teknisk ansvarlig, slik

at han/hun kan legge det ut på Fronter og skolens hjemmeside. Slik har alle tilgang på
det.
Kjeks
!

Det er stor enighet om at kjeksservering på møtene er veldig koselig, og bidrar til et

positivt og kreativt miljø.
Administrasjon
!

Det er kjempeviktig å ha god kontakt med administrasjonen! Ofte har de saker de

vil du skal ta opp, eller omvendt. Stikk innom ofte, gjerne hver uke, og slå av en prat!
Møteinnkalling
!

Møteinkallingene bør skrives av leder eller nestleder, og deles ut til alle

representantene, pluss administrasjonen. Innkallingene bør inneholde saksiste, og de bør
deles ut ca en uke før møtet.

Dette referatet er skrevet av Miriam Bugge Anderssen, leder av elevrådet deler av skoleåret 09/10.
Tlf/mail: 932 31 932/ mi-and@online.no.
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