
 
 
Møteinnkalling og referat Elevrådet ved HBU 

 

  Møte nr.  1    
  TID Onsdag 07.09.22, kl: 08:45 

MØTESTAD Grupperom 5. klasse 

Møtte: 
Noah, Ida, Isak, Hedvig, Mari, Lars rune, Augusta, Xander, My, Embla, Vinter, 
Syver, Ellen rektor 

  

NESTE MØTE 

Ca. 1 gang i måneden 
 
Veke 39 
 

REFERENT Marianne Ø Müller 

 

SAK  
Ansva

r 
Frist 

1 Informasjon om Elevråd som er lovpålagt. 
Elevmedvirkning er viktig, og elevene er valgt for de 
andre elevene ønsker å tro at de valgte vil gjøre en 
forskjell. Tørre å snakke med de voksne, og snakke 
klassens saker. 
Bli kjent runde. Ordensregler, Gjennomgang av § 9A, 
rammer for møtene 

 

 

2 Konstituering: 
Alle skriver på lapper og lapper leses opp 
Leder: Embla Cecilie Müller 
Nest leder: Hedvig Halbjørhus 
Referent/ skriver: Nikolai og My 

 

 

3 Årshjul: alle trinn fått utdelt dette og lat inn i 
elevrådsbøkene. 
Vennskapsuke: Det er ikke bare en uke, men ukene fra 
skolestart til høstferien jobbes med slike temaer. 

 

 

4 Klassens time, og her tas saker og diskusjoner på hva 
klassen ønsker.  

 
 

4 Evt. 
Informasjon legges ut på teams og vi bruker chat der 
inne. Liste med alle navn og telefon blir lagt inn på ref. 

 

 

5 OD –dag 9- 10 klasse; Da jobber man en dag og gir 
penger til veldedighet. Det skal støtte barn og unge 
andre steder. Meldt på  

 

 



Verdensdagen for psykisk helse 10.10, da blir det ulike 
aktiviteter 
27.09, er det løp og vi samler inn penger – 
kommunespleis – Tv aksjonen 
 
 

6 Skolemiljø: Ingen tilbakemeldinger på noe spesielt. Det 
er også viktig at det gjennomgås § 9A i klassene. 
Nullmobbing.no 

 

 

7 Behov for utstyr  

• Sportsutstyr - ballpumpe 

• Klokker ønskes i klasserommene 

• Skole gensere 

• Speil på doene 

• Avklare hvordan “små” kjøkken kan brukes 

• Garderobe nede er trang, finne gode løsninger 

• Skolemelk: Det er ikke plass til lagring av melk, så 
før flere deler av skolen åpner blir det ikke melk 

 

 

 

 
 


