Elevrådsmøte på Teams, 3.2.2021
Til Stede:
10 kl: Ørjan Norum, Leder. Henrik Anstensen,
9 kl: Ada Helene Kilen Grønlund, Nestleder. Christian Anstensen,
8 kl: Sigrid Buer, sekretær,
Rektor: Frode Gabrielsen, deler av møtet.
Elevrådskontakt: Ole-Bjørn Tjugen
Sak 1: Vannfontene
Dette har vært tatt opp veldig lenge i elevrådet nå, og mange har ventet på det ganske lenge. Det var
sakt at vi kanskje kan bytte ut den vannfontenen på elevtorget, men det blir vanskelig å kunne ha en
vannautomat uten at vi blander kohorter.
Sak 1: Krakker i gangen
Det kommer antageligvis til å bli bygget krakker i gangene. Så det skal settes i gang så fort som mulig.
Sak 2: Bruk av notat bøker istedenfor pc
Hvis det skal bli notatbøker så må læreren som vil ha det fikse selv, men det blir nok ikke mulig å få
notatbøker. Nå skal jo også skolen bli mer teknologisk, og flere ting skal skje på pc.
Sak 3: Om tyggegummi er greit
Det har vært tatt opp hos lærerne og det var ingen som var sterkt imot det, men det var ikke så
ønsket å bruke det. Dette kan være mulig, men det må bare gå igjennom hos lærerne og FAU. Hvis
det skulle ha vært mulig mente Frode at vi ikke trenger å forandre på skolereglementet.
Sak 4: Prosjekt leksefri
Henrik har funnet info om det, men de skolene som har hatt det har et helt annet skoleopplegg enn
det vi har her. Ole Bjørn vil at vi skal ta det opp i klassen og finne meninger om det, og argumenter
for at det skal bli. Hvis det skal bli må vi kanskje endre skolens tid. Vi må kanskje ha lenger skole dag
eller noe sånt.
Sak 5: Skoleuniform
Vi har funnet ut at det kommer til å koste en god del, og både 8 og 9 klasse er veldig stert imot. Så
skoleuniform kommer vi ikke til å ha på skolen.
Sak 6: Hjemmeskole
Hvis skolen skal stenge ned igjen vil mange ha hjemmeskole. Mange føler at de ikke får med seg nok i
timene, og veldig mange føler at de blir hengene bak. Så hvis skolen først skal i rødt nivå har vi heller
lyst til å stenge ned å gå i hjemmeskole.
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