
Referat elevrådsmøte 6 – 17.01.19 

Tilstede: 5A, 5B, 5C, , 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8B, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C 

Ikke tilstede: ledelsen, 8A, 8C  

 

Informasjon fra LFD-møte 

Elevrådets representanter i LFD-komiteen, Reaka og Mona, var i uke 2 på møte om LFD. De diskuterte 

kurs som skal tilbys i LFD, og kurs som kanskje ikke burde tilbys fordi elevene ikke ønsket den type 

kurs. 

 

Informasjon fra ledelsen 

Ledelsen var ikke tilstede på møtet. 

 

Elevrådstur til Stortinget 

Elevrådet fra mellomtrinnet var på tur for to år siden på tur til Stortinget. Årets elevråd ønsket ikke å 

dra på en slik tur i år. 

 

Garderobekonkurranse for 1.-4. trinn 

Garderobekonkurransen starter i uke 4 og varer til og med uke 6. Hvert trinn på mellomtrinnet 

sjekker garderobene en uke hver. 

Uke 4: 5. trinn  

Uke 5: 7. trinn 

Uke 6: 6. trinn 

Viktig at representantene møter opp ved inngangen til 1. trinn kl. 11.30 tirsdag og fredag i den uka de 

skal sjekke garderobene. Tine lager et enkelt avkrysningsskjema med tre nivåer. 

 

Saker fra klassene 

Ingen kantine: kan det gås til innkjøp av en mikrobølgeovn og vannkoker i aulaen? Dette vil gjøre at 

elever kan varme opp maten sin på skolen, og samtidig gjøre at færre kjøper mat på senteret. 

Utesko: hva skjer videre i denne saken? 

Snapchat-filter: elever ønsker at Linderud skole skal ha et Snapchat-filter slik Bjerke videregående 

har. Warsan fra 9. trinn sjekker ut hvordan vi kan få til dette. 

Skoleball: kan elevrådsrepresentanter få rabatt? 



Luft: fortsatt ustabil luft i klasserommet. Elevrådet er enige om å sende mail til Tine/skrive i Showbie 

hver gang luften ikke er optimal, så sender Tine dette videre til Atle. 

Vinduer på 9. trinnsbasen: vinduene er ødelagte, får ikke åpnet de. Dette må sjekkes ut ift. Brann og 

elevenes HMS. 

Internett: har blitt bedre, men fortsatt til tider ustabilt, spesielt nede i mellomtrinnsfløyen. 

Høyttaler i 8B og 9C: fungerer ikke. Kan dette sjekkes opp? 

Gjennomgang av baser: flere klasser med klasserom i storrommet i basen, synes det er forstyrrende 

med mye gjennomgang. Det er ikke forstyrrende når elever/lærere er stille, men det er tilfeller på 

både mellomtrinnet og ungdomstrinnet at elever og lærere snakker sammen når de går gjennom en 

base. 

Prosjektor 7B: får ikke koblet seg opp. 

Tak i fredsrommet: ikke forsvarlig å være i fredsrommet til tider, da takplater faller ned. En takplate 

er ikke tung i seg selv, men kan være farlig om den treffer en elevs hode. 

 

Neste møte: torsdag 7. februar kl. 09.30-10.15 


