
Elevrådet 

Hommelvik skole   

-et godt sted å lære , et godt sted å være 



Velkommen! 

 Kort presentasjon av alle. 

 Navn, trinn.  

 Har du vært representant før? 



Elevrådet 

Rektor 

Representanter 
fra 2.trinn 

Representanter 
fra 3.trinn 

Representanter 
fra 4.trinn 

Representanter 
fra 5.trinn 

Representanter 
fra 6.trinn 

Representanter 
fra 7.trinn 

Elevrådslæreren 



Elevrådet  

 Elevrådet skal ha en møteplan 

 Det skal være en plan før jul, og en plan etter jul. 

 Vi skal ha møter etter en bestemt plan.  

 Frem til jul skal vi ha møter annenhver uke. 

 Slik ser planen ut: 



Møteplan for elevrådet ved 

Hommelvik skole, høst 2015 

01.10.15       Elevrådskurs del 1 

15.10.15       Elevrådskurs del 2 

29.10.15       Elevrådsmøte 

12.11.15       Elevrådsmøte 

26.11.15       Elevrådsmøte 

10.12.15       Elevrådsmøte 



MØTER 

 Vi holder møter av mange grunner. 

 Det kan være for å planlegge et arbeid, finne ut av problemer eller for å 

dele erfaringer og kunnskap. 

 For at et møte skal fungere slik vi ønsker, kreves det litt skrivearbeid. 

 Møteinnkalling og referat 



Møteinnkalling 

 Før hvert møte får dere en møteinnkalling. 

 Hvis representanten ikke kan møte, skal vararepresentanten møte. 

 Noen ganger skal alle møte, da står det i møteinnkallingen. 

 Noen ganger kan det stå informasjon om hva vi skal arbeide med. 

 Møteinnkallingen kommer senest mandag før det er møte 



Møtereferat 

 Etter at vi har hatt møte, skal det skrives en oppsummering av møtet. 

 Det kalles et referat. 

 I referatet skal det stå  

 Når ble møtet gjennomført 

 Hvem som var med 

 Saker vi har tatt opp 

 Saker vi skal jobbe med til neste gang  



Slik gjør vi det. 

 Slik gjør vi det: 

 Alle har med klassepermen på møtet 

 Elevrådsleder og elevrådslærer leder møtene 

 Hvis du skal si noe, må du be om ordet. 

 En snakker om gangen 

 Alle forslag tas alvorlig 

 Sekretæren skriver referat, det vil være elevrådslæreren før jul 

 Referat sendes ut til trinnene og til rektor 

 

 

 



Hvordan skal vi ha det på møtene? 

 Oppgave: 

 Tenkeskrive: Hvordan vil du at vi skal være mot hverandre på 

elevrådsmøtene? Skriv på arket ditt. 

 Snakk sammen i gruppa : hva tenker du på? 

 Felles: Vi lager regler! 

 



Valg av elevrådsleder og vara. 

 Elevrådsleder skal være fra 7.trinn 

 Er det en av representantene som kan tenke seg å være( ikke vara)? 

 Valg. 



Neste gang: 

 Alle elevrådsrepresentantene skal møte, også vara 

 Tema:  Hva mener du er viktig at elevrådet arbeider med i dette skoleåret? 

 Oppgave til neste gang: 

 Hilse på hverandre ute i friminutt og når vi treffes ellers. Prøv å lære deg navnet 
på de som er representanter fra de andre trinnene. 

 Fortelle til trinnet at du har vært på møte.  

 Be en lærer på trinnet om å lese referatet i permen og skrive under.  

 Fortell en lærer på trinnet at hvert trinn skal ha en lærer som elevrådet kan 
kontakte.  

 Be lærer om å skrive inn navnet på den læreren i elevrådspermen 

 Be læreren om hjelp til å skrive inn fullt navn på representantene i 
elevrådspermen 

 

 

 

 


