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Velkommen til skolemiljøutvalget  

 

Agenda: 

 

Sak 08/19: Mikkel er leder, Sarah er nestleder og rektor er sekretær. 

 

Sak 09/19:  Kantine/klubb, svar fra UB, mattilsyn og skole. Søknad TSV. 

Kantine/klubb kan settes i system, UB har godkjent omgjøring av kjøkken og mattilsynet har ingen 

innvendinger.  

 

Sak 10/19:  Informasjon fra rektor, teknologi. 

Vi er i prosess med opplæring og planer for bruk av teknologi i undervisningen.  

 

Sak 11/19:  Forslag møtekalender: 17.12.19, 14.1.20, 3.3.20 og 2.6.20 

Denne saken tok vi ikke opp, men rektor kaller inn den 17.12.19. 

 

Saker tatt inn fra elevrådet: 

Sak 12/19 Synlige voksne. 

De voksne som er ute bør ha vest. Rektor forteller at dette er en rutine som vi må minne lærerne 

på, alle som er ute skal ha gul vest. Det skal være en aktiv inspeksjon, det betyr at den voksne skal 

oppsøke elevene, snakke med dem og veilede i lek og læring.  

 

Sak 13/19 Elevrådet ønsker seg en klokke både i herredsstyresalen og en klokke i eplehagen.  

Skolen kjøper klokke til Herredsstyresalen, sjekker med UB om de kan ta kostnaden med klokke 

ute.  

 

Sak 14/19 Leksehjelp: elevrådet ønsker seg mandag og tirsdag og ikke torsdag. Alle er ferdig 

med leksene på torsdager.  

Ledelsen tar innspillet med seg til neste års planlegging.  



2 

Sak 14/19 Elevrådet ønsker seg flere lekeapparater på skolen.  

Rektor informerer om at det er planer om flere lekeapparater på Tåsen skole til neste år.   

 

Sak 15/19 Elevrådet ønsker seg renere toaletter, bygg 2. Det er også flere guttetoaletter enn 

jentetoaletter.  

Elevrådet tar det tilbake for å høre om elevrådet er enige om at vi tar bort skiltene. 

 

Sak 16/19 Elevrådet ønsker at skolen slutter med lekser. Foreslår 30 minutter lengre skoledag 

hver dag og ikke lekser.  

Skolen tar med seg ønskene og ser på lekseordningen sammen med lærerne.   

  

Sak 17/19 Elevrådet ønsker at det grønne nettet blir reparert.  

Ledelsen sender en forespørsel til undervisningsbygg, de er ansvarlige for dette.  

 

Sak 18/19 5.-7.trinn ønsker seg en fruktpause 09:45 eller at de får med seg frukt ut i friminutt. 

Det er ingen regel på fruktspising, ledelen tar det opp med teamene, de kan spise litt frukt når de 

jobber.   

 

Sak 19/19 Elevrådet ønsker seg nytt kunstgress, med korkgranulat.  

Dette meldes inn i Orra, gresset er alt for hardt og man får brannsår.  

 

Sak 20/19 Skoleregler: elevrådet ønsker at det presiseres rekkefølge på sanksjonene. 

Fotballregler: elevrådet ønsker å si noe om reglene.  

Meldinger om fravær meldes på skolemelding.  

 

 

 

Neste møte: 17.12.19 

 

 

    

    

 

Vennlig hilsen 

 

 

Hilde R.Strandenæs 

Rektor. 


