
Referat elevrådsmøte 5. – 10. trinn fredag 27.10.17 

Dato:   Fredag 27.10.17 
Tid:   Klokka 13:00- 
Hvor:  Formidlingsrom ungdomstrinn 
  
Hvem:  Celina og Lukas (5. trinn) 
  Melissa og Sigve (6. trinn) 
  Julian og Martin (7. trinn) 
  Mina og Joakim (8.trinn) 
  Eirik (9. trinn) 
  Arne og Sandra (10. trinn) 
  Marit, elevrådskontakt 
  Ledelsen er invitert til å delta 

 

• Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø  

Fokus på hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre i hverdagen. 

Hvordan trives vi sammen og hvordan kan vi alle bidra til at alle på vår skole har 

en god og trygg hverdag der vi har fokus på trygghet, ansvar og respekt. 

 

• Noen viser til at det er en del støy i klassen i undervisningen, men det er ingen som 

referer til spesielle episoder ute 

• Ett trinn fremhever bedre klassemiljø etter klasseregler ble innført – oppsummering 

på slutten av dagen (og eventuell belønning i etterkant). Tiltak iverksatt av 

kontaktlærere. 

• Ett trinn viser til bedre klassemiljø etter inndeling i grupper A og B 

• Representanter fra U-trinn sier det går bra i Amfi 

• Representanter fra M-trinn mener AL gjør en god jobb 

  

• Elevrådets oppgaver og utfordringer 

Får klassene gjennomført klassemøter og gitt tid til å gjennomgå informasjon fra 

gjennomført elevråd?  

Ønsker dere – elevrådsrepresentantene – endringer i hvordan elevrådsmøtene 

gjennomføres, hvordan saker blir drøftet/fulgt opp, føler dere at deres stemme 

blir hørt av medelever/lærere/andre voksne/ledelse/SU-SMU/ungdomsrådet osv? 

• Representanten fra alle trinn mener seg fornøyd med oppfølging av arbeid i forhold 

til elevråd og øvrige verv de innehar. Det settes av tid i for- og etterkant av møter på 

alle trinn. 

 

• Respekt for andres eiendeler 

Flere elever opplever at medelever bruker deres sykler i friminuttene uten å spørre 

eieren av sykkelen om det er greit. Syklene er parkert etter henvisning av skolens 



regler, altså ved hovedinngang til skolen. Enkelte elever ved skolen tar seg frihet 

og hente andres sykkel. Hvordan løser vi denne saken?  

 

Her er forslag som kom inn fra elevrådet 

• Påbudt med sykkellås 

• Flere sykkelstativ, gjerne med kodelås 

• Mulig med elev-inspeksjon i området? Ordning ble drøftet og forkastet pga noen 

«elev-inspektører» vil oppleve at de ikke vil bli respektert 

• Sykkelskur 

• Ta opp i klassene at alle må ha respekt for andres eiendeler 

 

• Søknad avd. «bygg-forvaltning» Balsfjord kommune 

Onsdag 22.03.17 hadde elevrådet, ledelsen og politiet møte angående hendelse i 

«Heimbakken» tidligere. I denne forbindelse kom det inn forslag om at alle elever, 

og voksne, får satt sitt handtrykk på betongvegg for å symbolisere at vi står 

sammen uavhengig av religion, utseende, private og faglige utfordringer, seksuell 

legning, familiære relasjoner, dagligdagse utfordringer osv. Rektor har i etterkant 

av møtet vært i kontakt med fungerende vaktmester (bygg-forvaltning) for 

Balsfjord kommune for å sjekke om dette lar seg gjøre. På oppfordring fra rektor 

skal det settes av ei gruppe fra elevrådet som sender en skriftlig søknad til «bygg-

forvaltning» Balsfjord kommune for å søke godkjenning for å få gjennomføre 

dette. For å gjøre dette til en tradisjon ved vår skole ved oppstart av nytt skoleår. 

Trenger to til tre elevrådsrepresentanter som påtar oppgaven med å lage en 

søknad, dersom elevrådet går inn for dette. Alle i elevrådet skal komme med 

innspill og til slutt godkjenne søknaden, samt underskrive søknaden, sammen 

med rektor og elevrådskontakt. Hva gjør vi videre med denne saken? 

 

• Disse ønsker å formulere søknad til «bygg-forvaltning»: Eirik, Sigve og Melissa 

(Sigve hører med fjorårets representant -6.trinn, Mina snakker med Mariell I, 

fjorårets representant 8. trinn) Vi satser på å kunne gjøre dette i løpet av TAR-uka. 

Marit, Eirik og Sigve finner tidspunkt som passer alle i løpet av uke 45 

 

• OD 2017 

OD nærmere seg i full fart. I år er det fokus på konsekvenser av oljeproduksjon i 

Nigeria. OD-dagen gjennomføres 02.11.17.  

 

• Kort info  mandag u-trinn i Amfi mandag 30.10.17 kl 13:05. Arne og Trine Hanssen 

sammen med Marit 

 

• Informasjon fra gjennomførte møter SU/SMU og ungdomsrådet 

SU/SMU: Martin og Liam 

Ungdomsrådet: Arne og Joakim 

 

• SU/SMU – utsatt til 31.10.17 



• Ungdomsrådet: Arne informerer årets første møte i ungdomsrådet og om 

viktigheten av at ungdom engasjerer gjennom ungdomsrådet. Arne og to andre i 

Ungdomsrådet deltar på andre året, positivt da det bidrar til kontinuitet. 

Storsteinnes skole trenger to vara til ungdomsrådet, da en vara har trukket seg fra 

sitt verv i elevrådet. Ungdomsrådet har 52.000 til disposisjon fra forrige 

skoleår. Må brukes innen utgangen av 2017. 9.trinn fått innvilget kr 5000 i 

forbindelse med tur til Stortinget. Vi oppfordrer alle klassene til å lage søknad 

om innkjøp og sende dette til Ungdomsrådet så snart som mulig (se under 

eventuelt). Balsfjord Ungdomsråd har invitert Tvi-bit til Balsfjord. Arne oppfordret 

representantene til å informere medelevene om BryDæ og «heie» dem frem til å 

delta. 

 

• Ønske om nye såpedispensere 

Ny såpe på baser og toalett for elevene. Elevene synes at de såpedispensere som 

de må bruke er ekle og skitne. Er det økonomisk rom for å få nye dispensere på 

toalett og ved vask på baser? 

 

• Marit følger opp denne saken 

 

• Fortsatt bråk og hendelser på skoleskyss 

Kan skolen utarbeide meldeskjema for buss-sjåfører (bråk/hendelser)? 

 

• Fortsatt bråk, banning og hendelser på de fleste busser. Ulike oppfatninger om 

støynivå mellom representantene, men flest negative opplevelser. Er det mulig å få 

til et meldeskjema mellom sjåfører og skolen? Kan klassene lag skriv i etterkant av 

episoder, levere dette til ledelse slik at de kan følge opp dette sammen med buss-

selskapene 

 

• Ønske om flere utfordringer i uteareal 

Ønske om klatrevegg og taubane. Hvor kan vi eventuelt ha dette? 

 

• TAR uka: er det mulig å få laget en taubane, klatretau (f.eks lik det som er på 

Juksavatn)?  Representantene i elevrådet uttrykker frustrasjon over «staurene» i 

skolegården, de er råtne og opptar mye plass. Kan disse fjernes for å kunne bruke 

dette arealet på en fornuftig måte?  

 

• Er det mulig å få yoghurt/frukt på lik linje som melkeabonnement 

Marit sjekker dette opp i forkant av elevrådsmøtet kommende fredag 

 

• Det finnes abonnement på dette, men vi har ikke lagringsplass og den nye melke-

ordningen krever allerede mye tid som går ut over gitt spisetid. Elevrådet ble enig 

om at de ikke vil utvide melke-ordningen med yoghurt og frukt. Det ble også vist til 

at ett trinn har satt begrensinger for bestilling av melk slik at elevene får sin melk 

på en hensiktsmessig måte ute at det blir for tidkrevened. 

 



• Det er fremmet ønske om felles aktivitetsdag med andre skoler i kommunen 

Hva ønsker elevene og hvordan tenker de å gjennomføre dette. Kan de bistå i 

planlegging, har kommunen økonomiske midler for å kunne gjennomføre dette. 

Når det gjelder økonomi skal Marit sjekke opp. 

 

• Arne og Joakim tar dette opp i førstkommende Ungdomsråd (da vi er kjent med at 

det er økonomiske midler tilgjengelig i Ungdomsrådet) 

 

• Avtale dato for neste elevrådsmøte (Marit på samling uke 47) 

 

• Nytt møte 30.11.17 kl 13:00 

 

• Eventuelt 

 

• Forslag til hva vi søke økonomisk støtte fra Ungdomsrådet til: bedre sykkelbane, 

bedre mål på gressbane, volleyballer (fjerne asfalten), gjøre volleyballbane om til 

kanonballbane, sofa i Amfi, mykere stoler (evnt puter), fikse opp Bulahuset, etablere 

positivt forhold mellom ungdom og eldre (BBS – Storsteinnes skole). 

Representantene var veldig positiv til dette (hjelpe de eldre med data, 

underholdning, snakke med de eldre, steke vafler osv) 

 

• Juleball arrangeres på Sand og Nordkjosbotn, ingen juleball på Storsteinnes skole. 

 

• Vi trenger to nye vara til ungdomsrådet: Martin, Julian og Eirik meldte sin interesse. 

Marit innkaller til ekstraordinært elevråd for votering så snart som mulig. 

 

Referent Marit Birkely, elevrådskontakt 

27.10.17 

 


