
 

Frøysland skole 

Elevrådet 17.11.2022 

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- ikke tilstede. Vara: Nora Knutsen Åsland 

5a: Ingvild Sørensen Blunt  

5b: Ruben Berg  

6a: Savanna Rafael Kristensen – ikke tilstede 

6B: Matheo Eriksen Moland  

7a: Live Kolås  

7b: Sokrates Vasby  

 

Sak 9 2022/23. Nytt fra BU 

Det har vært fokus på sykkelparkering, spesielt på Furulunden skole. 

Sykkelstativene er rustet i stykker og det er noen som gjort hærverk på de.  

Det jobbes med å skaffe penger til nye stativ. 

 

Sak 10 2022/23 Skolemiljøet, §9a 

-Alle representantene fikk si noe om hvordan de opplever at det er i klassene. Inntrykket er at de 

aller fleste elevene har det bra, men i noen klasser er det en del banning. Det er viktig at alle tar 

ansvar for at vi snakker pent til og om hverandre. 

-7.trinn blir av og til forstyrret når klasser står utenfor musikkrommet og venter på lærerne.  De 

ønsker at lærerne kommer fortere til timene. 

- 5. trinn opplever at det er noen som roter i ganga. De ser at det av og til er 7.klasse elever som er 

der oppe. De sier også at det er noen som er på leksehjelp som roter i de tingene de har på ganga. 

- På 5. trinn har det vært noen elever som har følt seg utenfor. De har tatt dette opp i klassen og blitt 

flinkere til å spørre hverandre med både på fritiden og i friminuttene.  

4.trinn opplever at noen fra 7. trinn kommer og ødelegger når de spiller fotball 

 

Sak 11 2022/23 Saker fra klassene 

Påminnelse:  

-Det er viktig at alle tar med baller inn etter friminutt. 

-Elevrådet minner også om at alle må ha refleks på seg. 

 



Sak 12 2022/23 evaluering av skoleløpet 

- Det var gøy 

- Gøy å få ut energi og at vi kunne hjelpe andre 

- Gøy med kostyme 

- Ble slitsomt etter hvert 

 - Vi har lyst til å gjøre det igjen 

 

Ref: 

Anette Stray  

 


