
 

Frøysland skole 

Elevrådet 13.10.2022 

Tilstede 

2a: Isabell Nerhus Madsen 

2b: Celia Garcia de Presno 

3a: Sigurd Renè Lorenz 

3b: Lotta Akselsen- nestleder/ Vetle Årstad Bentsen 

4a: Lukas Løfsnes 

4b: Solveig Helen Fosso 

5a: Ingvild Sørensen Blunt 

5b: Ruben Berg 

6a: Savanna Rafael Kristensen 

6B: Matheo Eriksen Moland- leder 

7a: Live Kolås 

7b: Sokrates Vasby 

 

Sak 4. Nytt fra BU 

BU ønsker leksefri skole.  

Søknad aktivitetsmidler: Elevene ønsker seg en mulighet for drikkevann ute, nye basketkurver, nye 

nett på fotballbanen, kunstgress på fotballbanen.  

Ledelsen søker BU om aktivitetsmidler 

 

 

Sak 5. 2022/23 ting fra sist 

-Temauke - ulike tema hver dag i ei uke. Det tar elevene opp med klassen / lærere (f.eks. minecraft, 

utedag, gym, krle-dag, k&h-dag, dag med fadderbarn osv.) 

- Det etterlyses regler for Ziplinen- hvordan fungerer det? Elevene synes at det er vanskelig å stå fint i 

kø. Det er viktig at ingen sniker i køa (gjelder spesielt 2. og 3.trinn). Elevrådsrepresentantene minne 

klassen på kø- regelen! 

- De yngste ønsker «ha med dag»  

- Det er litt mye styr med fotballmålene mellom 4. trinn og 5. og 6. trinn – hvordan går det? Det går 

bedre nå, flere aktiviteter man kan velge imellom, bl.a. TL-leker, og mange spille sirocco og kanonball 

 

Sak 6 2022/23 Besøk fra 0- visjon 

Er det noe dere ønsker de skal snakke om?  

- Sykling på skoleveien (f.eks. fotgjengerovergang, hjelm), refleks / å være synlig  



Sak 7 Bruk av i-Pad i undervisningen 

Hva er bra?  

- Word istedenfor bøker for de som sliter med skriving 

- garageband i musikken 

- minecraft 

- bære færre bøker med hjem 

- showbie er bedre enn teams 

- enklere å jobbe pga bookcreator, sketches og pages hjelper i timene 

 

Hva er mindre bra? 

- Folk tar bilder av hverandre  

- i-Paden ryddes ikke bort når vi skal, 

- lettere å finne fram boksida enn på i-Pad 

- i noen timer er det for mye i-Pad 

- ukeplanen på ark  

– mer opplæring i showbie  

- vanskelig med kladdeark ved siden når vi skal regne på iPad 

- fortere å jobbe på papir 

- misbruk av i-Pad på leksehjelp 

 

Sak 8 2022/23 Saker fra klassene 

Kan kanonballbanen markeres på nytt? Det gjøres på våren.  

 

Ref: 

Anette Stray / Annika Akselsen 

 

 


