ELEVRÅD

Vormedal ungdomsskole

xx.xx 2020
Tilstede:
8A

Emma Dahle Bergland

9D

Serine Aarvik

8B

Knut Sakseid Haavik

9E

Rebekka Hauge Werenfels (forfall)

8C

Vegar Velde

10A

Theodor Anker Jørgensen

8D

Karl Roven Kattai (forfall)

10B

Brage Svendsen

9A

Lukas Skrunes Sundt

10C

Liv Bertelsen

9B

Josefine Eike Doyle

10D

Maren Storaas

9C

Sivert Tvedt Brekke

LEDELSEN

Linda Merete Strand og Nasih Hema Ali

Referat
Sak 08/20-21

Referat Godkjent

Sak 09/20-21

Problemer med skoleskyssen.
Elevene klager på fulle busser, og at bussene kjører for tidlig.
Nasih er skoleskyss ansvarlig på vormedal, og han har vært kontakt med
kolumbus.det er kun de med gratis skolekyss som kan ta skolebussen, alle
andre må ned til kiwi og ta 202. Derfor stopper ikke skolebussen som skal til
spanne før hestmyr.
Hvis bussen din har gått, ta kontakt med bussvakt.
Lærerne må slippe ut elevene kl 14.25, og beregne tid til rydding slik at
elevene når skolebussen.

Sak 09/20-21

Melkeordning v/9A og 9D
Elever har klaget på at lettmelken er klumpete. Det har skjedd
flere ganger, elever har også klaget på lunken melk. Det ene
kjøleskapet var ødelagt, men melken skal være kald nå.
Rektor sender beskjed til Tine.

Sak 10/20-21

Temperatur i klasserom v/9A
Mange mener at klasserommene er kalde, Rektor sender beskjed
til vaktmester. Det er også kommet meldinger om for varme

Sak 11/20-21

Sak 12/20-21

Sak 13/20-21

klasserom, rektor vil be vaktmester sjekke om temperatur og
ventilasjon er ok i alle klasserom.
Spørsmål til elevaktiviteter
a. Skitur: 9 trinn skal ha hvis det blir mulig pga
smittevernreglene, 10 trinn har enda ikke får skitur
rektor sier at 10 trinn vil få skitur til vinteren om
mulig pga smittevernreglene. Den største
utfordringen er bussturen, blir for dyrt med en
buss til hver klasse, vi vet heller ikke hvilke
smitteregler som vil gjelde etter jul.
b. Juleball: Avlyses, vurderer sommerball om mulig,
innspill om juleballet kan bli et vinterball etter jul.
Rektor sier at dette kan vurderes.
c. Polentur: Foreldre har ansvar, skal bli i påskeferien
om mulig, regner med at elevene får pengene
tilbake om det blir avlyst. Dette må avklares med
leder for polenkomiteen. Elevrådsleder sender en
forespørsel om det.
d. Innspill til aktiviteter i friminutt: Planlagt å legge
nytt kunstgress i bingen, når gresset i bingen blir
tatt av kan den ikke brukes før det blir lagt nytt
gress. Muligheter for basketball overføres til neste
elevrådsmøte, kanskje på lekeplassen. Rektor vil ha
en befaring med elevrådet på lekeplassen for å se
om det er mulig å gjøre noen inngrep.
innspill til kommunen om hva som er viktig for elevene til den nye
kommuneplanen. Karmøy kommune har ansatt ny by og
samfunnsplanlegger. Det skal lages en ny plan for kommunen, og
han ønsker innspill fra ungdommer. Alle elevrådslederne er
invitert til rådhuset 4 desember. Planen skal bygge på FN sine
bærekraftsmål. Det er viktig at alle elevene vet om disse målene
og elevrådsrepresentant i hver klasse vil vise dem for klassen sin, i
tillegg skal elevene ta en anonym test for å finne ut hvilket mål de
synes er viktigst. Det gjøres opptelling i klassen etter testen.
www.verdensviktigstemaal.no
Referat fra SMU

Saker som ble tatt opp på skolens miljøutvalg 03.11.20: elev
arrangementer, den nye idrettshallen, Eivind Bergland ble valgt
som leder, og Maren Alsaker ble valgt som nestleder.
Sak 14/20-21

Gjenåpning av kantine fra og med torsdag 19.11.20
Hvert trinn får 1 dag i uka. Elevrådsrepresentanter og vara-er
mulig være vakter når deres trinn har kantinen. Åpningstider
mulig før/under spisepausen. Foreløpig så er ikke kiwi aktuelt,
rektor begrunner dette med at det vil kreve enda flere vakter. Det
er viktig at alle følger køregler dersom kantinen skal være åpen.

Sak 15/20-21

Eventuelt
a. Headset: noen sliter med å spille inn lyd
på skolen på grunn av headset. Noen
dårlige, noen gode headset. Skolen har
nettopp handlet inn headset til 25000kr.
Ikke lov å bruke egne headset på skolen,
må gi beskjed til lærer om de du fikk har
blitt ødelagt, og få nye og kanskje regning.
b. Noen mener at klasserommene trenger
flere gardiner, rektor har gjort avtale med
lærerne om at de melder behov.
c. Spørsmål om å være inne i friminuttet
Får ikke lov å være inne uten tilsyn. Også
om vinteren.
d. Kalde dusjer i garderobene Bare varmt
vann på doen ved musikkrommet, forskjell
på dagene. Saken tas videre til
vaktmester.
Neste møte 3. desember 4. time

Ref: Liv Bertelsen

