Referat fra elevrådsmøte klasse 1-4
mandag 12.oktober 2009 kl.10.50 på møterom 2
Til stede:
Viktoria H. Johansen
Chatarina H. Boholm
Marit B. Karlsen
Ida J. Jensen
Karin Storvoll

1.kl. Markus Falk S. Haraldsvik
2.kl. Amanda Kastnes
3.kl. Markus Olsen
4.kl. Petter G. Aspenes
elevrådskontakt

1.kl.
2.kl.
3.kl.
4.kl.

Karin ønsket det nye elevrådet velkommen.
Sak 1) VALG AV LEDER
Vi snakket om hva en leder har ansvar for på møtene. Så fikk de melde seg som hadde lyst på
ledervervet. Valget ga følgende resultat:
Petter og Amanda fikk likt stemmetall etter første runde. Ved andre runde fikk Petter 5 og
Amanda 3 stemmer. Petter blir leder og Amanda nestleder for elevrådet 1-4.
Petter overtok ledelsen av møtet.
Sak 2) BALLBINGEN
Hvordan lage gode regler for bruk av ballbingen slik at alle blir fornøyd?
- en lærer kan være der i friminuttene
- elever kan utvises fra ballbingen ved stygt språkbruk
- henge opp lapp om tider for de forskjellige klassene
- henge opp regler
- dele i rettferdige lag for at det skal bli gøy å spille
- de store, spesielt u-skolen, må ta hensyn til de som er mindre
- ikke kast ut den myke ballen og erstatt med en steinhard når små elever spiller
- de små er ikke for små til å velge lag
- de første som kommer på banen velger lag og begynner å spille, så fordeles de andre
elevene etter hvert som de kommer. Disse kan ikke stoppe spillet og starte ny velging
av lag.
- prøv å ikke skyte ballen ut av banen med vilje; heller ikke i ansiktet på medelever
Sak 3) MOBILTELEFON
Er det ok eller ikke at elever får bruke mobiltelefon på skolen?
- 4.kl. mener at det er ok
- 2.kl. mener vi ikke skal ha med mobiltelefon på skolen
- 3.kl. mener det er kjedelig når klassekamerater har mob.tlf i friminuttene. Det hemmer
og forstyrrer leken
- i 1.kl. mener 5 av 9 at vi ikke skal ha mob.tlf på skolen
- noen kan glemme å slå av lyden, og da kan det forstyrre i timene
- mob.tlf kan bli ødelagt og man kan miste den. Da er det bortkasta penger!
I elevrådet 1-4 er 5 for og 3 mot mobiltelefon på skolen
Sak 4 om leker og orden i skurene ble utsatt til neste møte.
Petter takket for frammøte. Møtet slutt kl.11.25.

Karin Storvoll, ref.

