Vormedal ungdomsskole

ELEVRÅDSMØTE
18.11.21
Tilstede:
8A

Kristian Hettervik

9D

Tobias Sletti

8B

Lenna H. Nesse

10A

Åsmund Hagerup

8C

Vebjørn S. Werenfels

10B

Henrik Kaldheim

8D

Maria M. Pedersen

10C

Sivert T. Brekke

9A

André Salvesen

10D

Jonas Gaard

9B

Anna Katrine Vikshåland

10E

Sindre A. Gabrielsen

9C

Martine Aas

LEDELSEN

Linda Merete Strand

Referat
Sak 03/20-21

Godkjenning referat 22.10.21

Sak 04/20-21

Juleballet
Juleballkomiteen er godt i gang med planleggingen.

Sak 05/20-21

-

Dj er booket

-

Påmeldingslink er sendt til alle elevene

-

Rektor besøker klassene og informerer om at det ikke vil være kjoleregler. Det
er FAU som arrangerer ballet, og det er derfor de som setter de endelige
reglene. Alle kan gå i ballkjoler dersom de ønsker det

Innspill rutiner for friminutt og ordensregler
-

Alle elever skal ha tilsyn. Skolen har ikke nok vakter til at en kan være inne i
gangene. Områdene må altså begrenes

-

Det er et ønske om å åpne Vrimle om morgenen nå når det begynner å bli
kaldt. Rektor skal se på saken

-

Flere ønsker å vite hvorfor elever ikke kan bruke øreplugger i timene. Rektor
svarer 8.trinn faktisk har fått øreplugger utdelt fra skolen, i stedet for
hodetelefoner. Disse ørepluggene har imidlertid ledning. Rektor sier at elever
ikke skal bruke trådløse øreplugger med demping. Med store klasser, vil det
være umulig for de voksne å ha full oversikt over om elever har disse
pluggene i ørene og om de kan følge med når de voksne gir beskjeder og
underviser.

-

10.trinn ber om å få benytte Kiwi. Dette har ledelsen på skolen ikke gitt
mulighet for. Årsaken er at det kreves tilsyn og at det er ressurskrevende.
Dersom en mener at skolens kantine har for lite utvalg, så er det mulig å
komme med innspill. Ellers så kan ikke elever kjøpe snop eller energidrikker,
selv om de er på Kiwi. For de som ikke finner kantinekortet sitt, så kan de

kjøpe nytt i kantinen.
-

Sak 06/20-21

FAU har spilt inn ønske om mobilforbud på skolen. Rektor har meldt tilbake
om at de reglene vi har nå fungerer nokså greit og at ledelsen ikke ønsker å
totalforbud. Det ble gjort et stort arbeid for å komme til en felles løsning for
noen år siden, og

Evaluering 60-minutters økter
Elevrådsrepresentantene har inntrykk av at 60 minutters øktene fungerer greit og
mange merker ikke så mye forskjell. FAU ønsker at det gjøres en evaluering. Det vil
derfor bli sendt ut en undersøkelse til alle elevene.

Sak 07/20-21

Eventuelt
Ingen saker

Ref: Linda Merete Strand

