Referat fra første elevrådsmøte torsdag 16/9

2010

Tilstedet: 8a, 8c, 9a-d, 10a-c
1/ Navn på elevrådsrepresentantene.
Vi fikk ikke navn på alle elevrådsrepresentantene denne gangen, derfor er det viktig at vi tar
det som første punkt neste elevrådsmøte.
2/ Tillitselevens oppgaver.
Vi gikk gjennom viktigheten med det å være tillitsvalgt fra klassen og viktigheten med å være
en del av skolens elevråd. Elevrådet vil prøve å få til ”saker og ting” som vil gi elever på
Saltvern skole positive opplevelser og svar på spørsmål som allmennheten lurer på. Dette er
”saker og ting” som elevrådet vil komme tilbake til. Muligens kan man få Elevorganisasjonen
inn på banen her.
3/ Bodø- Ungdomsråd og e- valg.
Inspektør har sendt liste med navn på elever fra Saltvern skole som ønsker å stille til valg for
å bli en del av BUR. E- valgsdatoen er 25.- 27. oktober og elevene vil få mulighet til å gi sin
stemme i organiserte former på skolens datarom i løpet av denne perioden. Før dette skjer må
hver enkelt elev bestille MinID på www.minid.difi.no helst innen 10. oktober.
4/ Vi gratulerer BENDIK VALBERG 10a som leder
for SALTVERN SKOLES elevråd skoleåret 2010- 11.
Vi gratulerer også Frida Nøvik 10a som nestleder
og Kristin Wilmann 10c + Even Vangen 9d som sekretærer.
5/ Elevrådsleder skal lage møteinnkalling og levere til elevrådskontakten (Lise Karlsen). Det
føres på eventuelle punkter fra skolens lærerstab og/ eller administrasjon på samme liste. Lista
kopieres og blir lagt i hyllene til kontaktlærer. (Fra kontaktlærer til tillitselev)
Sekretærene skal skrive og personlig levere maskinskrevet referat til REKTOR og
INSPEKTØR innen EN uke etter elevrådsmøtet. Referat skal også leveres Lise Karlsen som
kopierer opp og legger i hyllene til kontaktlærer. (Fra kontaktlærer til tillitselev)
6/ Først ETTER at referatet er kommet tilbake til hvert enkelt trinn- kan tillitselevene
informere klassen sin om alt det viktige som skjer og skal skje fremover her på Saltvern.

Lise Karlsen (Elevrådskontakt)
- referent-

