
Referat fra elevrådsmøte 
Møtenummer:  12/2022 

Dato:   22.11.2022 

Tid:   11:30 – 12:10 

Sted:   Lillesalen 

 

Til stede:  1MDA, 1SSA, 1SSB, 1STD, 1STE, 1STF, 1STG, 1STH, 2MDA, 2SSA, 2STB, 2STD, 2STE, 
3STA, 3STC, 3STD, 3STF, 3STG, 3STH, Stein Thomas Tusvik 

Forfall:   Øvrige klasser, Ann Kristin Kise 

 

Saksliste 
48/22 Godkjenning av innkalling  

 Godkjent 

  

49/22 Godkjenning av referat 

 Godkjent 

 

50/22 Orientering til bibliotekstyret 

Oppstart på bibliotekstyret blir på nyåret, men søknadsfristen er før jul.  

Søknaden skal være ordentlig og skal leveres via papir til bibliotekaren. Bibliotekaren ønsker 
at man skal skrive hvorfor man vil være i styret i søknaden sin. En mer detaljert oversikt over 
søknadsmalen vil bibliotekaren legge ut på teams. Styret skal bestå av fire medlemmer: Én 
fra elevrådsstyret, én fra elevrådet og to andre søkere (disse kan også være i elevrådet). 

 

3STE: Vil folk orke å skrive en søknad? 

Søknaden trenger ikke å være lang, men det er forventet at de som ønsker å være med viser 
litt initiativ ved å ta seg tid til å skrive en god søknad.  

Representanter som ønsker å være med i bibliotekstyret: 2STC, 1STA, 3STA, 1MDA 

 

3STB: Hvor skal søknaden sendes? 

Søknaden skal leveres i papirform direkte til bibliotekaren. Bibliotekaren legger ut en mer 
detaljert mal for søknaden på teams etter hvert. 

 



51/22 Møteplan 

Det har blitt vedtatt at det skal foregå to elevrådsmøter i måneden. Det har blitt sendt ut en 
møteplan på forvei av dette møtet som skal under vedtakelse på dette møtet.   

 

2SSC: Hvorfor har vi møter i lunsjpausen? 

Vi har møter i lunsjpausen slik at ingen i elevrådet skal gå glipp av for mye undervisning. Lunsj 
er også en periode hvor alle klasser er ledig samtidig. 

 

3STE: Hvorfor har vi ikke to møter i desember? 

Originalt sett var grunnen at flere har mange vurderinger rett før jul. Siden mange saker 
fremover tar mye tid og har kort frist på seg har styret endret på møteplanen slik at vi har to 
elevrådsmøter i desember.  

 

2STC: Kan vi få møtene satt opp på Visma? 

Møtene skal bli lagt ut i Outlook-kalenderen, Teams-kalenderen og på Visma dersom 
møteplanen er vedtatt 

 

 

52/22 Ryddeordning 

Ryddeordningen skal jobbe med forsøplingen av skolens område.   

 

2STE: Tydeligere skilt på søppelkassene. 

Det skal komme tydeligere skilt på søppelkassene. Rektor, sammen med vaktmesterne, skal i 
tillegg holde et foredrag om hvordan de skal ha det på skolen med tanke på rydding av 
søppel, hva som skjer med søpla til skolen og skolemiljøet generelt.   

 

2STC: En klasse har ansvaret for en del av bygget. 

Styret tar med forslaget videre til SU/SMU. 

 

3STE: Det kommer folk fra andre klasser som roter i klasserommet, der lærere rydder opp. 

Ryddeordningen skal ta fast på dette og på SU/SMU så skal det være diskusjon på hvordan vi 
løser dette.  

1MDB: Mye problem i rydde i D-fløyen og spesielt Ibsen passasjen. 

 

3STE: Positiv til rulleringsforslaget til 2STC, men VG2 og VG3 har muligens ikke tid til å rydde 
pga. programfag. Vanskelig logistisk. 



Vi tar opp rulleringsforslaget i SU/SMU for å se hvordan logistikken er og om det er 
gjennomførbart.  

 

3STA: Hvordan kommer rulleforslaget kommer til å bli satt opp dersom den trår i effekt? 

Styret må diskutere dette med ledelsen for å planlegge hvordan dette kan bli gjennomført. 

 

2SSB: Toalettene. Mange legger igjen bind på doen, søppelkasse tilbake. 

Rektor hatt gitt beskjed til vaktmester om å montere søppelkassene inne på doene igjen. De 
burde være montert igjen om ikke så lenge. Følges opp på SU/SMU 

 

2STH: Hvordan skal vi regulere at folk rydder som de skal? 

Vi håper på å få involvert lærerne til å motivere elevene til å rydde, men dette skal vi 
planlegge nærmere sammen med ledelsen.  

 

53/22 Rusopplegg 

1MDB: Vi gjennomførte det i klassen og det gikk greit.  

 

2STE: Det kommer fram statistikk i presentasjonen, må vi finne de selv? 

Ja, opplegget er slik.  

 

3STE: Opplegget er fint og så veldig greit ut. Klassens time er kanskje for kort tid til å 
gjennomføre?  

Man kan drøfte eventuelle løsninger med kontaktlærer og man ønsker å gjennomføre 
opplegget. 

 

2STF: Klassen diskuterer ikke særlig når det blir bedt om det. 

 

3STB: Kontaktlæreren kan sende melding for å få klassen til å komme til timen for opplegget.  

 

3STC: For å få opplegget på en dobbeltime så er det mulig å avtale bytte av timer med 
lærerne. 

3STE: Hvordan skal ruskomitéen arbeide? 

Det skal utnevnes to personer som danner en liten ruskomité som har hovedansvaret for å 
jobbe med en slags rusundervisning på skolen. Ruskomitéen skal i utgangspunktet 
samarbeide med rektor, miljøterapeuter og evt. tredje-parts organisasjoner.  



Dette gjøres for at elevrådsstyret kan fokusere på andre saker ved at vi fordeler 
arbeidskraften.     

 

54/22 Klassens saker 

a. 2STC: Det er larver i en av søppelkassene i 3A. Det lukter forferdelig.  
Dette skal styret nevne på SU/SMU møtet. 
 

b. 1STB: Dårlig luft i klasserommene. 
Det kan sendes melding direkte til vaktmester for å sjekke opp på dette. 

 

c. 1MDC: Ønske for at miljøterapeuten Eirin skal fortsette å være fast i klassen vår 
Dette tas opp på SU/SMU ang. skolemiljø og trivsel.  
 

d. 2STC: For noen så er det et ubehag for at miljøterapeutene står utenfor og sier «God 
morgen». Det er slik at det er ubehagelig for noen å si «God morgen» tilbake. 
Styret skal ta opp dette som en sak på neste SU/SMU møte.  
 

e. 3STE: Boikotting av VM-spilling i Agora. 
Styret skal undersøke hvem som bestemte at fotball VM skulle bli vist på storskjerm. 
 

f. 1STC: Kaldt i klasserommet. 
Fylkeskommunen har bestemt at alle kommunale bygg skal skrus ned 1 grad, til da 19℃. Hvis 
det fortsatt oppleves som veldig kaldt kan man sende melding direkte til vaktmester. 
 

g. 3STH: Kaldt vann i vaskene, det er ikke noe varmt vann. 
Dette skal styret undersøke årsaken til med vaktmester 
 

Votering 
Forslag: Godkjenn møteplanen og legg møtene inn på Outlook, Visma og Teams. 

Enstemmig vedtatt  

 

Eventuelt 

Ingen saker satt opp 

 

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 


