
 
 

Møteinnkalling og referat Elevrådet ved HBU 
 

  Møte nr.  3    
  TID Tysdag 26. Oktober 3. time (kl. 11:10) 

MØTESTAD Naturfagsrommet 

Møtte: Ängla, Sander, Tord, Hanna, Xander, Matilde, Leo, Snorre, Nilas, Noah, Maiko, 

Marte Kjelsvik (elevrådskontakt) 

  

NESTE MØTE Veke 47 REFERENT Matilde Skare 

 

SAK  Ansvar Frist 

1 Skolemiljø 

Være inne i trøimshallen i friminuttet. 
 

 

2 Svar på saker fra rektor 

- Inne før skolen starta blir behandla, har ikke 

noe svar enda. Mest sannsynlig 10.-9. klasse 

inne. 

- Sukkerregelen: Rektor vil at vi skal være med 

på å lage regelen. Elevrådet mener at elevene 

selvfølgelig ikke skal få ha med seg godteri 

osv, men Smoothie, syltetøy er greit. 

- Alt som trengs å fikse på blir fiksa etter nye 

skolen som ballbingen, kantine osv. 

- Spørsmål om busskort må man ta med Liv 

Birgit. 

- Få gå ut tidligere i matfri: Elever kan være ute 

når det er utevakt ute. 

- De som har friluftsliv må avtale dusjing i 

trøimshallen med læreren. 

- Juleball blir 16. desember 

- Arbeidsuke blir kun for 9. klasse. 

- Spansk som tilvalgsfag: På sist 

ungdomsskolenettverk var spansk som 

tilvalgsfag et tema, og rektor jobber med 

saken. 

Ängla 

 

3 Sukkerregelen 

Vi i Elevrådet ønsker å ha med: 

Mellombar, Syltetøy, Tyggis, Smoothie, Saft, Iste, 

Rislunsj, Kake etter bursdagsselskap, Iskaffe, 

yoghurt. 

Forslag på regel: ikke lov med godteri, slikkerier 

eller høyt sukkerinnholdig mat og drikke. (det som 

 

 



er ansett som usunn mat) Forvirrende med den 

regelen når lærerene noen ganger har det med til 

oss. Og vi vil at alle elever og lærere skal følge de 

samme reglene. 

4 Utstyr 

Rektor skal se på budsjett. Blir for eksempel ikke 

kjøpt ny høyttaler før ny skole. 

Blir ikke kjøpt inn nye ting hvis vi ikke tar vare på 

det vi har. 

Ting vi ønsker til den nye skolen:  

- Et lager til ekstra baller. 

- Flere spader. Harde metall spader. (huske 

på å ta de med inn igjen) 

- Ake matter. (evt. Ulike dager til ulike 

klasser) 

- Amerikansk fotball. 

- Liten pumpe som elever kan bruke til å 

pumpe baller. 

- Området til snøball krig. (ta med skibriller 

og hjelm, evt låne utstyr på skolen) 

- Flere og bedre skøyter. 

Forslag om samarbeid med frivilighetssentralen 

angående utstyr. 

Tord 

 

5 Rektor på besøk 
Neste møte kommer både Ingunn inspektør og 

rektor Ellen. Ingunn skal informere om ny skole 

og Ellen skal svare på spørsmål og ønsker fra 

elevrådet og snakke om blant annet sukkerregelen.  

 

 

6 Nye klassesaker 

Juleball. 8. klasse 

Buss. 6.klasse 

Lengre friminutt. 6. klasse 

Skole gensere. 6.klasse 

Elevrådet i foreldremøter. 6.klasse 

Utstyr på bussen. 6. klasse 

Varme ovner på. 9. klasse 

Kjoleregelen. 9 klasse 

Telttur. 7. klasse 

Telefon på skolen. 7. klasse 

Kantine utstyr. 10. klasse 

 

 

7 Juleball 

Informasjon kommer. 
 

 

8 Buss 
Sen buss. 

Avisende bussjåføren. (frekke, straffer alle) 

Kjører på en ubehagelig måte. 

Betaling på bussen? 

Bruke busskort? 

Bussjåførene må bli enige. 

 

 

 



9 Evt.   

 

 


