
 

Referat fra elevrådsmøte 

 

Dato:   25/04-22 

Tid:   11:20-12:10 

Sted:   Storsalen 
Forfall:   1MDA, 2MDA, 2MDB DANS, 3MDB DANS, 3MDB DRAMA, 1SSA, 2SSA, 

2SSB, 1STE, 1STF, 1STG, 2STC, 2STD, 2STG, 2STH, 3STC, 3STF, 3STG  

Til stede:   Øvrige klasser og elevrådsstyre 

 

 

Saksliste 

17/22 Godkjenning av referat  

Referat godkjennes uten innvendinger.  

 

18/22 Godkjenning av innkalling  

Innkalling godkjennes uten innvendinger. 

 

19/22 Minoritetskomité  

Komiteén er i gang, men det er fortsatt mulighet å bli med.  

 

20/22 Representanter må formidle bedre til klassen  

Det er vanskelig for styret å behandle saker uten tilbakemeldinger fra klassene. 

Representanter bes om å jobbe mer med å formidle saker fra elevrådsmøter til 

klassene og ta med tilbakemeldinger til neste møte.  

 

21/22 Klassens time  

Minner representanter om at klassens time skal brukes, og ikke er en fritime.  

 

22/22 Skolegensere  

Representanter skal vise Porsgrunn VGS sine skolegensere til klassen og få 

tilbakemeldinger på hvordan de vil Skien VGS sine skolegensere skal være.  

 

  



23/22 OD dagen  

Det haster å få inn folk til skolekomité. Interesserte sender melding til Ole, 

Vilde eller Nea for å bli med. OD-dagen må være ferdig planlagt før 

sommerferien. Onsdag 27. april er det OD-møte i midttimen, interesserte kan 

delta ved å sende melding til Ole eller Vilde over Teams. Ikke nødvendig å 

være medlem av komitéen for å komme med ideer til OD og internasjonal uke.  

 

24/22 Elevrådets økonomi  

7971kr på konto, dette er lite i forhold til andre skoler. Pengene som er brukt 

har gått til møter og mat.  

 

25/22 Elevrådets ønsker for økonomi  

Ingen umiddelbare ønsker på hvordan økonomi skal bli brukt på ble delt på 

møtet.  

 

26/22 EO-fondet  

Det er mulig å søke om 15 000kr til OD, maks 40 000kr til skolen.  

 

26/22 Innovasjonscamp  

Hans Gøran utfordrer elevene til å komme med forslag til oppgaver elever er 

interessert i, og vil gjerne kjøre disse som innovasjonscamper. Opplegg vil 

være samarbeid mellom elever, administrasjonen og elevtjenesten. Målet er å 

bedre miljøet på Skien VGS for elevene.  

Eventuelt 

a. Anti-bakteriell og papir i klasserom 

Anti-bakteriell og papir er fjernet fra klasserom, representanter sier klassene vil 

ha disse tilbake for å kunne vaske pultene ved behov. Styret tar det videre.  

b. Dårlig trykk på dusjhoder 

Representanter sier klasser synes trykket på dusjhodene i garderoben er dårlig. 

Styret tar det videre.  

 

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. 

 

Kommentert [TLH1]: Bare spesifisering for at folk kan 

lese gjennom og få et konkret budskap. 

Kommentert [TLH2]: La til dette for bedre kontekst, man 

skal egentlig ikke gjøre dette fordi det er lik innkallingen. 

Tenker at det blir lettere å forstå.  

Kommentert [TLH3]: Ikke en egen sak      , det er saker 

som skal bli tatt opp videre og vil dermed ikke ta opp en plass 

på sakslista. Det bli skrevet med null innhakk:P  

Kommentert [TLH4R3]: Jeg rettet på det, hvis det var 

uklart 

Kommentert [TLH5]: Man skal referere disse under 

bokstavpunkter 

a. Anti-bakteriell og Papir i klasserom 

b. Dårlig trykk på dusjhodene. 

 

Det er også sånn at man skal henvise til hvilke saker som 

tilhører klassen. Ordstyrer burde enten si klassen eller oppgi 

et tall, hvis det ikke skjedde så tar du en prat med Ole. Du kan 

se på tidligere referater, jeg hadde kopiert det av Nicolai sine 

referater.  



 

 

Med vennlig hilsen 

Noah Mikkelsen 

Sekretær 


