
Referat fra elevrådsmøte ved Vestli skole 

 

Dato: 12.10.21 

Tid for møtet: 12:45 

Sted: Allrommet 

Tilstede: Emira 1A, Zoe 1B, Asier 1C, Jarnisha 1D, Hashim 2B, Ibrahim 2C, Kumayl 4A, Beren 

4B, Sudeys 4C 

 

Ikke tilstede 3.trinn hadde utegym på Rommen grus og Liastua og var ikke tilstede 

 

___________________________________________________________________________ 

Generelt:  

 

Elevrådsrepresentantene ble ønsket velkommen og vi hadde en introduksjonsrunde der alle 

fortalte hva de heter og hvilke klasser de representerer. 

 

Representantene skal få hver sin kladdebok til elevrådsarbeid. 

 

Som en innledning reflekterte vi over hva elevrådet er for noe og vi fikk vite at i elevrådet ble 

man tatt bilde av og de kunne være med å bestemme noen. 

 

Elevrådet ble presentert for rollen sin. At de skal fortelle om ideer for skolen og skolemiljøet 

fra sin klasse. Det er ikke egne ideer eller ønsker, men de klassen har blitt enige om. Elevrådet 

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

 

Vi snakket om rutiner for elevrådsrepresentantene. At de med hjelp fra lærerne sine skal være 

med å ha klassemøter der de kan ta inn saker som presenteres og vi snakker om i elevrådet. 

 

De fikk vite at det de hadde fortalt i elevrådet ville bli skrevet ned og delt med lærerne og 

rektor med skolens ledelse også etterpå. 

 

Til slutt snakket vi litt om hvordan det skulle bli å være med å styre et klassemøte. Mange var 

litt nervøse, men mente at det kom til å gå fint når de hadde øvd seg litt. 

 



Vi avsluttet med at alle ble fulgt til sine klasser i gruppe. 

 

Blide og flinke elever gjorde at dette ble et veldig hyggelig første elevrådsmøte for første til 

fjerdeklassingene :)  

 

 

2020-1  Elevrådsrepresentanten og dialog med klassen 

Hva kommer fram i diskusjonen: 

 

Hva ble bestemt: Lærer hjelper elevrådsrepresentanten med å finne et fast punkt ukentlig 

der de kan snakke med klassen sin om elevrådsarbeid. 

 

For de som fortsatt øver på å skrive hjelper lærer elevrådsrepresentanten med dette. 

 

Kommentarer: 

 

 

2020-2   

Hva kommer fram i diskusjonen: 

 

Hva ble bestemt:  

 

Kommentarer: 

 

 

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

• Klassene kan fortelle sin representant hva de synes at elevrådet skal jobbe med 

fremover for at skolemiljøet skal bli bedre. 

• Hvilke saker har klassen til elevrådet? 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sverre Martin Tunheim 

 

 

 


