
Referat fra elevrådsmøte ved Vestli skole 
 

Dato: 12.10.21 

Tid for møtet: 12.30 

Sted: Vestli skole, møterom 

Tilstede: Hanae (5A), Shahed (5B), Abdullah (5D), Laiba (6B), Berk (6C), Anas (7A), Maryam 

(7B), Lania (7C) 

 

Ikke tilstede: Jannat (5C), Zahra (6A), Ilyas (7C), Yusuf (7B) 

___________________________________________________________________________ 

Generelt:  

Årets første elevrådsmøte ���� Representantene får hver sin kladdebok til elevrådsarbeid. 

Elevene ønsket kladdebok fremfor læringsbrett. Elevene introduserte seg og vi hadde 

navneleker for å huske alle sine navn.  

Annette informerte om elevrådets mandat. De som sitter i elevrådet er valgt fordi 

klassekameratene har tillit til vedkommende. Dette medfører et stort ansvar. 

Elevrådsrepresentantene tar opp saker som vedrører klassen eller skolen som helhet. Det er 

ikke representantenes mer individuelle interesser som skal tas opp her. Elevrådet skal jobbe 

for å skape et bedre lærings- og skolemiljø for alle.  

Annette har klare forventninger til de som er i elevrådet: de skal bidra til et godt klasse- og 

skolemiljø. De skal ta ekstra ansvar dersom noen er alene – de kan spørre om vedkommende 

vil henge med dem. Dersom de ser mobbing skal de si fra til voksne. Elevrådsrepresentanter 

skal bidra til å løse/dempe konflikter – det skal ikke være elevrådsrepresentantene som 

starter konflikter etc.  

Vi lager regler for samarbeidet vårt i elevrådet. Alle får skrive to regler de tenker er viktige 

på en post-it-lapp som de henger på veggen. Vi sammenligner og ser at mye går på det 

samme: respekt og ta hensyn til andre. Annette ferdigstiller reglene til neste møte.  

Vi diskuterer hva elevrådet skal jobbe med fremover 

 

2020-1  Friminutt 
Hva kommer fram i diskusjonen: Flere av elevene i elevrådet ser at noen elever er alene i 
friminuttene. De opplever også at det oppstår flere konflikter i friminuttet. Noen av 
elevene opplever at voksne som er ute ikke hjelper til/ser en annen vei. 
 

Hva ble bestemt: Elevrådsrepresentantene skal observere mer av det som skjer i 
friminuttene og legge merke til hvordan andre har det. De skal notere i elevrådsboka si. På 
neste møte skal vi gå gjennom elevenes observasjoner. Hvis elevrådet opplever at det er 
behov, så ønsker de å jobbe med å bedre friminuttene for alle elever dette skoleåret.  



 

Kommentarer: 

 
 

2020-2  Elevrådsrepresentanten og dialog med klassen 
Hva kommer fram i diskusjonen: 

 

Hva ble bestemt: Elevrådsrepresentant avtaler med læreren sin om når de skal få snakket 
med klassen sin om elevrådsarbeidet. Dette skal være et fast tidspunkt ukentlig.  
 

Kommentarer: 

 
 

Dette er ting du som tilitselev bør fortelle klassen din om fra elevrådsmøtet 

• De kan komme med innspill på hva de sysn elevrådet skal jobbe med fremover, for at 

skolemiljøet skal bli bedre 

• Hvilke saker har klassen til elevrådet?  

 

Med vennlig hilsen 

Annette Myhren  

 

 

 


