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Referat fra elevrådsmøte fredag 9. mars 

 

 

Saker:    

1. Oppsummering av runde i klassene og evaluering av gangvakt 

 

Oppsummering av runde i klassene 

Hvorfor var det bra?  

 Det virket som om klassene satte pris på runden  

 Klassene ble glad for ball  

Kunne noe vært bedre?  

 Ble litt tull i noen klasser 

 Saker klassene meldte: 

Bordtennisbord i eplehagen er ødelagt 

Toaletter er skitne 

 

Evaluering av Gangvakt  

Hvorfor var det bra?  

 Flere elever kommer seg ut  

Kunne noe vært bedre?  

 Elevrådet går fra nå av innom toaletter  

 Elever løper og gjemmer seg  

 Fort gjort å glemme – Mattis deler ut lister til å henge i klasserom. 

 

  

  

2. Mattis informerer om endringer i reglene for orden og oppførsel i Osloskolen  

 Noen små endringer for å ta høyde for endring i paragraf 9A i opplæringsloven. 
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3. Postkasse og saker fra klassene 

Mattis innleder med brev fra elevrådets postkasse. Elevrådet skal bli flinkere til å markere saker 

elevrådet mener de har jobbet bra med og som de mener er en suksess. 

 

Saker fra klassene: 

5A - Fortsatt forsvinner noe melk fra melkerommet. Mattis tar saken videre. 

5B - Ønsker seg aktiviteter i friminuttene. 

5C - Skolefrukt er for ofte appelsin. 

5D - Vaske vester i gymsalen oftere - glemmekassa tømmes litt for ofte hvis den tømmes hver 

fredag.   

6A - Ingen saker 

6B - Alle må bli flinkere til samle utelekene etter skoleslutt  

6C - Det er av og til frossen melk. Mattis tar saken videre. 

6D - Foreslår at elevrådet deler ut melk 

7A - Reparere og få nett på bordtennisbord i eplehage – antibak på toaletter – Ønsker seg benker 

og  knagger i jentegarderobe. 

7B – Ikke tilstede 

7C – Ingen saker   

7D -  Ingen saker 

 

4. Skolegenser  

Viser til elevrådsmøte 18. januar der det vedtas at skolen skal ha tegnekonkurranse for å avgjøre 

motivet på skolegenser. Konkurranse offentliggjøres før neste elevrådsmøte. Elevrådsstyret er 

ansvarlig. 

 

5. Eventuelt 

Undervisningsbygg planlegger noe oppgradering av uteområdene på Tåsen skole. Elevrådet er 

elevens stemme til Undervisningsbygg om hva som bør prioriteres. Under er en liste over det som 

vil bli prioritert i møte med Undervisningsbygg stemt frem på møtet. 

 Sklie / lekestativ  

 Ballbinge 

 Nytt miljøvennelig kunstgress på fotballbanene 

 Flere uteleker 

  

Skolen og korpset skal pusse opp Herredstyresalen. Elevrådet mener dette blir viktig å tenke på 

når salen pusses opp. 

 Nytt gulv  

 Beholde "sjarmen"  

 Rydde opp - virker som et lager nå 

 Pusse opp venterommet også  

 Sørge for oppvarming  

 Bytte ut metalldør til en mer moderne dør  

    

 


