Referat fra 1. elevrådsmøte ved Nesodden vgs 20/21
Dato: 15. oktober
Tid for møtet: 11:45 – 12:35
Sted: Auditoriet
Til stede
Klasser: 1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 1STE, 1ELA, 1ELB, 1HEA, 1HEB, 2STA, 2STB, 2STC, 2STD,
2STE, 3STA, 3STC, 3STD, 3MKA
Elevrådsstyret: Daniel Brede (leder), Ole William Aarent (nestleder), Isak Åberg
(økonomiansvarlig), Max Jensen (styremedlem)
Andre: Matias Østebø (miljøarbeider), Annika Nordlund (rektor)
Ikke tilstede
1IMA, 2MPA, 2ELA, 2ELB, 2BUA, 2HEA, 3STB, 3PBA
2020-1
Velkommen til oppstartsmøte
Hva kommer fram i diskusjonen:
Møtet åpnes av Daniel
Hva ble bestemt:
Ingenting ble bestemt på denne saken
Komentarer:

2020-2
Temadag OD
Hva kommer fram i diskusjonen:
Planen for temadagen ble gjennomgått.
Hva ble bestemt:
- Tillitsvalgte holder opplegget for klassene sine på temadagen. Planen sendes ut på
Teams.
Komentarer:
OD-komitéen vil være tilgjengelige under temadagen dersom det skulle være noe.
2020-3
Hygiene
Hva kommer fram i diskusjonen:
Det har vært problemer med hygienen på skolen, og da spesielt doer og gymdusjing.
Hva ble bestemt:
- Elevrådsstyret lager plakater til doene
- Elevrådsstyret lager et skriv som tillitsvalgte tar opp med klassene sine
Komentarer:

2020-4
Arrangementer for året
Hva kommer fram i diskusjonen:
Følgende forslag kom opp: Idrettsdag, pakkekalender-Secret Santa-ting med hele skolen,
omvendt julekalender, utkledningskonkurranse – halloween, påskeeggjakt,
valentinsdagen, balldag, grøtfest
Hva ble bestemt:
- Elevrådsstyret bruker forslagene til å lage en årsplan, som tas opp på neste
elevrådsmøte.
Komentarer:

2020-5
Kaffe
Hva kommer fram i diskusjonen:
Noen ønsker også te og kakao
En klasse sier at ca. 1/3 var veldig ivrige
Flere sier at det kan være veldig fint å ha på mandag morgen
Hva ble bestemt:
Ingenting ble bestemt i denne saken
Komentarer:
Elevrådsstyret skal se videre på om det går, med tanke på økonomi og praktisk
gjennomføring.
2020-6
Saker fra tillitsvalgte
Hva kommer fram i diskusjonen:
- Valg av russestyre: Mange føler de mangler informasjon, og flere ønsker et
demokratisk valg.
- Busstider: Flere er misfornøyd med at skolen slutter rett etter at bussen går. Dette
er vanskelig å få endret på, og elevrådsstyret anbefaler å snakke med lærerne man
har på slutten av dagen og gjøre enkeltavtaler med dem.
- Klesknagger i klasserom: Flere ønsker knagger i klasserom for å henge jakker på,
sånn at de slipper å henge i gangen.
- Ønsker til kantina: Følgende ønsker til salg i kantina kom opp: Mer varmmat, flere
innbakte pølser, tomatsuppe m/ makaroni, kakao m/ krem og energidrikk. Det ble
også fremmet et ønske om å ha brus- og snacksautomater.
- Puter til stoler: Mange stoler er harde å sitte på i så mange timer i løpet av dagen,
og flere ønsker derfor puter til stolene.
- Toastjern i kantina: Flere ønsker å ha toastjern i kantina. Dette hadde skolen før,
men det ble tatt bort da det ble for mye arbeid med å renholde det. Vanskelig å få
til under korona, men kanskje det går å få tilbake når smittevernregler ikke er like
strenge lenger.
- Gjenåpne kantina: Det at kantina har vært stengt, har ført til at folk sitter mye
tettere på hverandre i sofaene i stedet. Det ble foreslått å ha rullering mellom
trinnene på hvem som får være der. Rektor tar det med videre.
- Låste klasserom: Flere klasserom er låste i lunsjen, sånn at man ikke kan sitte i
dem. Dette er en feil, og man bør bare trenge å spørre en lærer, så låser de opp.

-

Møtes på tvers av klasser i lunsjen: Noen ønsker muligheten for å spise sammen i
lunsjen med folk man ikke går i klasse med, f.eks. ved å ha 3 klasserom åpne til
hele trinnet.
- Noen mener at maten i kantina er for dyr
- Ønske om flere antibac-dispensere i kantina fremmes.
Hva ble bestemt:
- Matias snakker med assisterende rektor om mulighet for demokratisk valg av
russestyre.
- Matias sender ut mer informasjon om å være i russestyret.
- Elevrådsstyret ser på måter å få klesknagger i klasserom på.
- Elevrådsstyret tar med forslagene til kantina til kantina.
Komentarer:

2020-7
Veien videre
Hva kommer fram i diskusjonen:
Elevrådsstyret informerer kort om prosessen deres videre frem til neste elevrådsmøte. De
jobber med budsjett og søknader, og skal starte på årshjul. De skal i tillegg se igjennom
sakene som har kommet opp her, og ta det til riktige folk.
Hva ble bestemt:
Ingenting ble bestemt i denne saken
Komentarer:

2020-8
Eventuelt
Hva kommer fram i diskusjonen:
Ingen saker til eventuelt
Hva ble bestemt:
Ingenting ble bestemt i denne saken
Komentarer:

Med vennlig hilsen
Isak Åberg, referent

*Har du spørsmål? Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på elevombud.no eller finn
din kontaktperson i Elevorganisasjonen sitt fylkeslag på elev.no

