
Elevrådet ved Hommelvik skole      2015/2016 

Til: Elevrådet 
Kopi til: Rektor,arkiv 
Fra :Ann-Hege Bjørnås, elevrådslærer/sekretær 

 
Referat fra elevrådsmøte Hommelvik skole 
Møtedato: 04.02.16              
Møtetid :13:30 – 13:15 
 
Møtested: Kunst og håndverk-rommet 
 
Tilstede:_________________________________________ 
Navn på tillitsvalgte  Klasse Verv 
Markus Spets Olufsen 7.trinn  Representant 
Ingeborg Holm-Rodahl  7.trinn  Representant 
Lea Pedersen   6.trinn  Representant 
Birger Tuff   6.trinn  Representant 
Herman Glasø Hofstad 5.trinn  Representant 
Embla Aksnes   5.trinn  Representant 
Ingrid Kristine Sørmo  4.trinn  Representant 
Petter Lundberg  4.trinn  Representant 
Lars Oliver Hell  3.trinn  Representant 
Maline Møller   3.trinn         Representant 
Nikolai Fosli   2.trinn  Representant 
Ingrid Christine Kyllo  2.trinn  Representant 
 
Forfall :Ingen. 
 
 
Tema for møtet:  
Sak 3/15-16 . Aktiviteter som skaper vennskap:  

  Balldag  i Sveberghallen for mellomtrinn.  
 
Elevrådet arrangerer balldag for mellomtrinn i Sveberghallen torsdag 18. februar. 
Vi ønsker at flest mulig skal delta. Alle som melder seg på blir fordelt på 12 lag;            
6 jentelag og 6 guttelag. Lagene blir satt sammen med elever fra alle trinnene.  
Vi tror det kan bidra til at elevene blir bedre kjent.  
Alle lagene skal spille kamper i landhockey, basket og kanonball. Til sammen skal de 
spille 6 kamper(2 basket,2 landhockey og 2 kanonball).  
Elevrådsrepresentantene kan være med og spille. Hvis det er noen elever som av 
ulike årsaker ikke kan delta i aktivitetene, ønsker kontaktlærer for elevrådet å få 
beskjed om dette fra klasselærerne innen fredag 12.2. 
 
Elevrådet vil arrangere kantine i hallen, hvor vi vil tilby toast (10 kr), fruktkopp (5 kr) 
og drikke (5 kr). Det er selvfølgelig lov til å ta med en matpakke hvis elever ønsker 
det! 
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Vi gleder oss til en kul dag hvor elever som ikke til vanlig er sammen, til å delta i en 
felles aktivitet. Kanskje noen blir litt bedre kjent og dette kan være en mulighet for 
nye fellesskap og vennskap. 

 
Sak 4/15-16 . Aktiviteter som skaper vennskap:  

  Aktivitetsdag i skolegården for småtrinn.  
 

Elevrådet  arrangerer i samarbeid med Trivselslederne aktivitetsdag i skolegården 
onsdag 9.mars. 
Det vil bli ulike poster hvor Trivselsledere inviterer til nye og kjente 
trivselslederaktiviteter. Elevene på småtrinn vil bli delt inn i flere grupper med 
elever fra 1. til 4.trinn. Dette er det lærerne som gjør. 
Elevrådet vil selge pølser med brød(10 kr) og varm drikke (5 kr) ute denne dagen.  
Det er selvfølgelig lov til å ta med en matpakke hvis elever ønsker det! 
 
 

 
Sak 5/15-16 . Aktiviteter som skaper vennskap:  

  Aktivitetsdag i skolegården for mellomtrinn.  
 

Elevrådet  arrangerer i samarbeid med Trivselslederne aktivitetsdag i skolegården 
torsdag 10.mars. 
Det vil bli ulike poster hvor Trivselsledere inviterer til nye og kjente 
trivselslederaktiviteter. Elevene på småtrinn vil bli delt inn i flere grupper med 
elever fra 5. til 7.trinn. Dette er det lærerne som gjør. 
Elevrådet vil selge pølser med brød  (10 kr) og varm drikke (5 kr) ute denne dagen.  
Det er selvfølgelig lov til å ta med en matpakke hvis elever ønsker det! 

 
 
Sak 6/15-16 .  Snøballblink- konkurranse 
 Det har kommet inn flotte forslag fra alle trinnene, til sammen 75 tegninger. 

Kontaktlærer for elevrådet vil gå gjennom forslagene sammen med vaktmester for å 
vurdere om forslagene er mulig å bygge. Etter det vil elevrådslederne sammen med 
kontaktlærer for elevrådet plukke ut 20 forslag som elevrådet skal stemme over. Alle 
tegninger vil bli gjort anonyme, slik at ingen vet hvem som har laget tegningen. 
Vinnere vil bli annonsert så fort valget er gjennomført. 
Vinnerne vil få være med og lage blinkene. Det vil bli offisiell avduking av de nye 
blinkene når de er ferdige 

 
Sak 7/15-16 . Saker fra trinnene: 
 
7.1  6. trinn lurer på om det blir leirskole til neste år. Lea og Birger tar dette opp med 
rektor og ser om de kan finne det ut. 
7.2 Nestleder i elevrådet, Markus, lurer på om det er mulighet få å en egen plass hvor det 
er lov til å kaste snøball på hverandre. Markus snakker med rektor om dette og rapporterer 
tilbake til elevrådet på saken. 
  



Elevrådet ved Hommelvik skole      2015/2016 

 
 
 
 
 
 
 

 Oppgaver til neste gang: 
Informere trinnene som det som står i referatet. 
Ta med saker fra trinnet til elevrådet. 

 
Med vennlig hilsen 
 
Ann-Hege Bjørnås, elevrådslærer  
Referent  

 

 

 

 

Lærerne på trinnet har lest referatet:  

 

 

Dato    Sign. 

 


