
Referat elevrådsmøte 
29. september 2021: 

Start: kl. 11:50 

Ledelsen: 

 Leder: Adrian Ballari Nergård 

 Nestleder: Camilla Jonsdatter Warset 

 Generalsekretær: Kristine Jægersborg-Tangen 

 Sekretær: Vegard Kyrkjedelen Hovland 

Rektor Ann Hege Wilsbeck Jerves innlegg: 

Din rolle som elevrådsmedlem: 

Basistime: 

 Orientere klassen om hva elevrådet jobber med 

Det er alltid noe å fylle den med, spør kontaktlærer eller elevrådsledelsen om hjelp 
om du trenger det. 

Elevrådsmøter: 

Du plikter å orientere vara hvis du ikke kan komme 

Hvis ingen kan komme, kommuniser dette til ledelsen på forhånd 

Valg: 

SU og SMUs oppgaver: 

 Fire representanter, en vara per pers 

 Rektor, representantene, en tillitsvalgt fra de ansatte har to møter hver termin 

SU er skolens høyeste samarbeidsorgan og kan behandle alle saker som omhandler 
skolen. 

 Det var lite aktivitet i fjord pga. Corona, men i år skal det være mer aktivitet 

Trinnrepresentantenes oppgaver: 

 Lage en messenger-gruppe med alle tillitsvalget på trinnet 

 Videreføre meldinger fra ledelsen til representantene slik at alle får det med seg 

 Ha overordnet ansvar for trinnet 

 



Resultater: 

Stilling Navn Klasse 
Trinnrepresentant 1. trinn William Olai Roll 1STG 
Trinnrepresentant 2. trinn Sigurd Harald Siebke Branæs 2STD 
Trinnrepresentant 3. trinn Gea Rossavik-Grande 3TAA 
EO-representant Julian Svinningen 2STG 
SU/SMU   
 Ibrahim Bin Ihab Timraz 3STD 
 Vilde Sofia Flood Aars-

Rynning 
2STA 

 Christoffer Rodriguez-
Tøråsen 

2MKB 

 Frida Lyche Oppegaard 
Haavik 

2STG 

SU/SMU Vara   
 Gea Rossavik-Grande 3TAA 
 Julian Svinningen 2STG 
 Liv Elisabeth Aars-Rynning 2STD 
 Brage Jostein Rosfjord 

Eggesbø 
2STC 

 

Seminar i uke 42: 

 Alle elevrådsmedlemmene skal møte opp (ikke varaer) 

 Komiteer det skal stemmes over på seminaret, vurder om du vil stille på forhånd. 

Mediekomiteen: 

Viser elevrådet utad. Kan f.eks. ha en Instagramkonto der de oppdaterer 
om hva som skjer på skolen eller hva elevrådet jobber med. 

Psykiskhelsekomiteen: 

Holder på med verdensdagen for psykisk helse, og passer på at skolen er 
et fint sted å være. 

Skolegenserkomiteen: 

 Har ansvaret for å lage skolegenser dette året. 

Ballkomiteen: 

 Har ansvaret for ballet i 3. klasse. 

Aktivitetskomiteen: 

Har ansvaret for å ordne til sosiale sammenkomster slik at vi får et bedre 
miljø på skolen. 

Julebordkomiteen: 

   Har ansvar for å ordne til et julebord for elevene på skolen. 



 Det kommer mer info om opplegg på seminaret senere. 

 

Ulike saker:  

Kantine 

Kantina blir bedre etter høstferien. 

Det kommer varmmat og planer for hva som selges. 

Jo flere som kjøper ting i kantina, jo bedre tilbud blir det. 

Verdensdag for psykisk helse  

Alle får lunsj (bagetter) 

Hver klasse skal delta i konkurranser og samle inn poeng. 

Vinnerklassen får pizza som premie. 

Mer info kommer i basistimen 

 

Klassesaker: 

Pausene kan kanskje varieres 

Passe på at maten er fersk 

Mindre porsjoner 

 Brusflaskene står veldig høyt 

  Ha en matte under for å dempe 

 På doene er det veldig sjeldent papir og de andre doene har ikke såpe 

 Små søppelkasser inne på doene, må få bedre utstyr der 

 Stolene i kantina tar veldig mye plass, kanskje bedre med benker 

Stort ønske om skidagen, man må prioritere sosiale aktiviteter. Få elever føler tilknytning 
til skolen. 

 Jenter skal ha tilgang på bind og tamponger som gutter har tilgang til kondomer 

 Ikke nok benker i guttegarderoben 

 Viktig: BK står ikke i regi av skolen  

Slutt: 13:03 

 

Ella – Gluten 

Ibrahim og Abdi og Faris – Halal 



 

 

Parkeringsplass for bensinbiler (alle andre skoler har gratis parkering) 

BI-parken parkering? 

 


