Vormedal ungdomsskole

ELEVRÅD
03.12 2020
Tilstede:
8A

Emma Dahle Bergland

9D

Serine Aarvik

8B

Knut Sakseid Haavik

9E

Rebekka Hauge Werenfels

8C

Vegar Velde

10A

Theodor Anker Jørgensen

8D

Karl Roven Kattai (vara Tobias Slettli)

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 17/20-21

Godkjenning av referat
Referat godkjent

Sak 18/20-21

Befaring lekeplass, innspill til tiltak
Elevrådsleder, nestleder og sekretær skal skrive og sende inn forespørsel til
kommunen om å renovere lekeplassen, ønsker om basketballkorger

Sak 19/20-21

Representanter i ungdomsrådet, søknadsfrist 7 desember:
Hadde vært fint med noen fra elevrådet i ungdomsrådet

Sak 20/20-21

FN sine bærekrafts mål og ungdomspåvirkning
Klassene deltok i en test om FN sine bærekrafts mål og fikk ett mål
som var viktigst for dem. Det ble telt opp hvilke mål som var
viktigst i de forskjellige klassene. Utrydde fattigdom og sult, god
helse og livskvalitet, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid
og økonomisk vekst og stoppe klimaendringene var de mest
populære. Snakte om hva fattigdom er: de som lever under
fattigdomsgrensen. Det vises gjennom testen at ungdommene på
Vormedal bryr seg om andre.
a) 4 desember kl 09-11 alle i elevrådet er invitert til samling

med de andre ungdomsskolene i karmøy for å gi innspill til
ny by og samfunnsplan.
Sak 21/20-21

Bussproblemer
a) Ståplasser: blir lite plass på bussen fordi søsken ikke sitter
ved side av hverandre. Det er lov å sitte sammen med folk
som ikke er i samme kohort på bussen. Elevene bør sitte
med andre i samme kohort om de kan.
b) Innspill om at kolnesbussen kunne stoppe på kiwi. Bussen
kommer ikke til å stoppe på kiwi. Noen av elevene kjøper
mat på kiwi før skolen om de har glemt å ta med seg
hjemmefra. Det er mat på skolen til elevene om de ikke har
med seg mat hjemmefra.

Sak 22/20-21

Drift
a) Søppelspann i uteområdet
Det er for lite søppelbøtter i skolegården. Rektor skal snakke
med vaktmester om det.
b) Låsutfordringer toalettene. Noen låser toalettene utenfra,
rektor skal snakke med vaktmester om problemet.
c) Spiker i benker jentegarderobe. Det er spiker i benken ved
vasken i jentenes gymgarderobe. Rektor tar saken videre til
vaktmestor.

Sak 23/20-21

Luftkvalitet i klasserom
Vaktmester holder på fikse problemet. Hvis et ark ikke henger på
ventilasjonen er luften for dårlig. Sensorer som styrer ventilasjonen
blir tatt ned/ødelagte, må si ifra om man ser noen som plukker på
sensorene og/eller de knottene til dørene, bokstaver på dørene.
Det er veldig dyrt for skolen når ting blir ødelagt.

Sak 24/20-21

Smittevern

a) Kohortområdet i friminutt: noen elever mener det er kjedelig
å stå på de plassene de har i friminuttet, plassene kommer
ikke til å skiftes ikke før smittevernreglene endres.
b) Kohorter på bussen: de som er fra samme kohort bør sitte
sammen.
c) Utekohorter i vinterstid: alle må være ute i friminuttene,
eleven må kle seg godt nok sånn at de ikke fryser. Elever kan
bare være inne når det er en voksen med dem.
d) Innspill om å prioritere 10. trinn for skidag: mulig at 10 blir
prioritert for skidag innenfor smittevernreglene. Saken er
blitt tatt videre til skolesjefen med spørsmål om å få dekket
økte kostnader som følge av strenge smittevernstiltak.
e) Fotballspill i skolegården: blir ikke mulig fordi det er mye folk
i skolegården, og det er mange vinduer som kan bli ødelagt.
Hvis elevene vil spille fotball må de ned på grusbanen/bingen
når den blir fikset. Rektor har gjort avtale med lærerne om at
9 trinn kan ha 1 ball på asfalten ved skogkanten for en
prøveperiode.
Sak 25/20-21

Undervisning
a) Erstatning for jobbdager? Forslag til muligheter for lignende
opplegg på skolen for jobbdager og VGS dager.
Videregående skoler skal legge ut videoer til elevene som
alternativ for besøk. Rådgiver Øystein følger opp dette.
b) HLR-opplæring for elever: HLR skal læres i svømme- og
livredningstimer. Elevene føler de har fått for lite opplæring i
HLR. Noen lærere har mer fokus på det enn andre, det
reagerer elevene på.

Sak 26/20-21

Eventuelt

a) Kantine: Kantinen funker bra ifølge elevrådet. Noen sliter
med vann til nudler. Mange venter ved utgangen, vaktene
må si ifra at de må gå ut. Stenges 11:50 når 9. trinn har
kantinen. Mange kaster ikke søppel. Utgangen bør bli bedre.
10. trinn får to dager i kantinen framover.
b) Egne Headsett: mange av headsettene blir ødelagte, får ikke
lov til å bruke egne headset. Elever må si ifra til lærer om de
har problemer med headset. Det er ikke greit å ha headset
med lydreduksjon fordi elevene må høre og følge med på det
læreren sier. Elevene må bruke headset de får fra skolen.
Om headsetet blir ødelagt får de nytt headsett og en regning
til det nye headsettet. Det er heller ikke lov å bruke egen pc
på skolen. Det er mulig å bruke egen pc ved spesielle
grunner og behov og det er gjort avtale med Nasih.

Ref: Liv Bertelsen

