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Referat fra elevrådsmøte 13. november 

Agenda: 

1. Vi ble kjent – Presentasjon av medlemmene. 

a. Alle elevene presenterte seg selv. 

 

2. Innføring i elevrådets mandat. Hva er elevrådet? Hvorfor har vi det? 

a. Elevrådet er lovpålagt. Utklipp opplæringsloven. "Ved kvar grunnskole skal det 

for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for 

elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal 

veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten." 

b. Elevrådet er elevrådetes stemme inn mot skolens ledelse og skal snakke på vegne 

av elevene om hva som er viktig for elevene for faglig og sosial læring eller 

andre ting elevene er opptatt av. 

c. Hva er en god elevrådssak? Det kommer frem at en god elevrådssak bør være 

mulig å få gjennomført og saken bør angå flest mulig elever. Badebasseng i 

skolegården er ikke nødvendigvis en god elevrådssak selv om mange kunne 

tenke seg dette. 

 

3. Kort innføring i SMU – Skolemiljøutvalget 

a. Skolemiljøutvalget består av en politiker, representanter fra skolens ansatte, 

rektor, samt elevrådets styre ved leder og nestleder. 

b. Skolemiljøutvalget er et valgt organ som alle grunnskoler og videregående skoler 

er pliktige å ha. Skolemiljøutvalget skal bidra til arbeidet med å skape et godt 

skolemiljø. Skolemiljøutvalget har møtet fire ganger i året. 

 

4. Saker fra klassene 

a. Klassene hadde med seg store og små saker. Mange av sakene kunne i møtet 

løses ved å rettes til riktig forum, være seg vaktmester eller annet. Elevrådet ble 

enige om å ta tre saker videre vi skal jobbe godt med. 

i. Elevrådet ønsker å behandle skolereglen som sier at det ikke er lov med 

lue inne. Elevrådet arbeider videre med saken i neste møte og tar saken 

med derfra til rektor. 

ii. Elevrådet ønsker å reise spørsmålet: Hva skal lekser være på Tåsen 

skole? Saken arbeides videre med i neste møte og tas videre til rektor. 

iii. Er det mulig å få satt opp skillevegger i dusjene i garderobene? Saken 

arbeides videre med i neste møte og tas til rektor. 

 


