
Referat til elevrådsmøte 
Møtenummer:  11/2022 

Dato:   08.11.2022 

Tid:   11:30 – 12:10 

Sted:   Lillesalen 

 

Til stede: 1MDA, 1MDB (dans), 1MDB (drama), 1STF, 2MDB (dans), 2MDB (drama), 
  2SSB, 2STA, 2STC, 2STE, 2STF, 3MDA, 3MDB (dans), 3MDB (drama), 3STB, 
  3STC, 3STE, 3STG, 3STH. 

Forfall:   Øvrige klasser, Mathias Emanuel Aas, Ann Kristin Kise 

Saksliste 
39/22 Godkjenning av innkalling 

 Godkjent 

 

40/22 Godkjenning av referat 

 Godkjent 

 

42/22 Skien ungdomsråd | Saksbehandler: Andrea Gudbrands 

Skien ungdomsråd er et medvirkningsorgan som uttaler seg på Skiens saker om barn og unge. Det er 

valgperiode i ungdomsrådet nå. Forespørselen er om ungdomsrådet selv kan rangere listen. 

Rangeringslisten skal sendes 17. November. 

 

Votering: Skien ungdomsråd skal få rangere prioriteringslisten selv og sendes til oss for godkjenning 
     17. November. 

Enstemmig vedtatt.  

  



 

43/22 Bibliotekstyret | Saksbehandler: Tina Leilani Rüppel  

Tina orienterer rådet om et forslag på et styre som hjelper med markedsføring, aktiviteter og 

opplegg. Bibliotekstyret skal hjelpe med innkjøp av litteratur og gjennomføring av aktiviteter. Det 

skal ikke være timelønn, men skal gis en annen form av kompensasjon som gavekort. Arbeidet kan bli 

skrevet på CV og Tina kan være referat for arbeidet gjort i bibliotekstyret. Bibliotekstyret skal ha to 

medlemmer fra elevrådsstyret og to frivillige elever. 

Rådet og styret virker positivt til dette og skal videreformidles i klassens time. Det at to av 

medlemmene må være fra styret må diskuteres med Tina fordi styret har ikke kapasiteten til det nå. 

Styret hadde mottatt ark fra Tina før møtet, men hadde ikke levert de ut. Disse arkene skal leveres ut 

på neste møte.  

 

44/22 Ryddeordning 

I SU/SMU møtet så ble det snakk om en ryddeordning som skal gjennomføres på skolen. Elevrådet 
har ansvar på hvordan denne ryddeordningen skal være og gjennomføres.  

2SSB: Det bør være søppeldunker i klasserommet istedenfor  

 

2STC: Ordenselever i enhver klasse 

 

2STE: Søppel ligger mye i klasserommet så tid blir ikke spart av å ha færre søppeldunker    

 

2STE: Engasjement ved læreren bør være på plass. Læreren kan også sørge for at klasserommet 
ryddig når den forlates. 

 

Styret: Det bør være en godtgjøring for ordenselever dersom det blir ordenselever 

 

2STD: Vi har en ordenselevordning i klasserommet, men det blir ikke særlig opprettholdt av 
ordenselevene. 

 

Det nevnes også med at VG2 og VG3 klasser ikke alltid slutter i klasserommet sitt og har ikke alltid 
muligheten til å rydde opp rommet på slutten av dagen. 



45/22 Rusundervisning 

Ole gikk gjennom en rusundervisning med klassen hans og fikk gode tilbakemeldinger på dette. 
Hvorfor dette gjøres er en reaksjon mot stemplingen av Skien VGS som «kokain skolen». Styret og 
rådet virker positivt mot dette og bør gjennomføres i klassens time. Rusundervisningen må foregå 
uten pekefinger, men en time hvor man bygger forståelse og effektene av de ulike rusmidlene. Det er 
forslag om å invitere helsepersonell og politiet. 

 

46/22 Info fra styret  

Vi har undersøkt klager om kulde og dårlig luft og har funnet ut at målingene ligger jevn overens. Det 
finnes CO2 og temperatur målere i hvert klasserom og det er få til ingen defekter. Rådet melder ifra 
at det fortsatt er tilfeller med dårlig luft og betydelige temperaturforskjeller mellom etasjer.  

 

47/22 Klassens saker 

a. 1MDB:  Folk får vann på seg på grunn av de små dusjene og det bør være vannstoppere for  

Dette skal meldes til vaktmester og meldes tilbake til rådet.  

b. 2STE:  OD på en planleggingsdag fører til at folk mister engasjement og ikke deltar. 

Dette skal tas opp i SU/SMU og et oppsummeringsmøte med skolekomitéen. Neste år så 
 håper vi for å komme fram til en løsning sammen med ledelsen og rådet.  

 

Eventuelt 

a. Møteplan 

b. Ryddeordning 

 

 

Redaksjonell frihet 

Om det skulle forekomme feil i dokumentet, bes tillitsvalgte å ta kontakt med undertegnede senest  

7 dager etter referatet publiseres, for å vurdere eventuelle rettelser. Om det skjer rettelser, vil nytt  

referat være gjeldende. Elevrådsstyret har ifølge vedtektenes paragraf 4.4.1, redaksjonell frihet. 

 

Hilsen, 

Tommy Ly Hoang 

Vara-sekretær 

 

 

 



 

 


