Elevrådsmøte 22.01.2021
Til stede:
8 kl: Sigrid Buer, sekretær. Leon Espelund, styremedlem.
9 kl: Ada Kilen, varaformann. Johanna buer, vara for Christian Anstensen.
10 kl: Ørjan Norum, elevrådsformann. Henrik Anstensen, vara sekretær.
Saker: Alle fra 10.kl
Sak 1: Vannautomat på ungdomskolen.
De på barneskolen har fått automat som vi også i utgangspunktet kan bruke, men nå som det er
korona kan ikke vi hente vann. OBT spør rektor om hvordan det ligger an med den saken.
Sak 2: Krakker i gangen
Nå som vi kan være i gangene har vi lyst på krakker så vi slipper å sitte på gulvet. Spørsmål om
Arbeidslivsfag 10. kl kan jobbe med dette. OBT kommenterte at han tar dette opp med
arbeidslivsfaglærer Magnus og rektor da dette må finansieres utenom KUH-budsjettet.
Sak 3: Bruk av notatbøker i stedet for pc.
Fra 10.kl: Det tar mer tid å skrive på pc og det er mye mer knotete enn det er å skrive i notatbøker.
Gjelder alle fag, spesielt i naturfag. OBT kommenterte at vi av ledelsen har fått beskjed om å
digitalisere alle innleveringer, også lab.rapporter. Detaljene rundt dette tas av hver enkelt faglærer i
deres fag.
Sak 4: Lov med tyggis, Ønskes tillat mot at lærerne til gjengjeld er strengere med tyggegummi under
pultene etc.
Sak 5: Prosjekt leksefri.
Noen har lyst til å prøve leksefri i noen uker. Vi vil prøve å ikke ha lekser i det hele tatt, men har ikke
så mye info om det enda. Henrik i 10.kl har tatt på seg å undersøke hvordan andre skoler har
gjennomført dette, og med hvilket resultat.
Sak 6: Innføring av skoleuniform.
De vil ha skoleuniform for å kunne være mer like, og for å ikke kunne bli mobbet og ertet for
klesstilen de har. Hvis det skulle kommet opp må vi jo også finne pengene til det.

Nytt møte: Tirsdag 3.februar kl 10.15.

Referent:
Sigrid Buer og OBT.

