Dialogmøte mellom elevrådsstyret og skoleeier fredag 27.11.20:
Deltakere:
• Skoleeier: Hilde Åse Fuhr
• Elevrådsstyret Breivika: Simen Losnegaard Hakvåg (leder), Marius Hermansen (nestleder),
Madeleine Norrie (sekretær), Christian Lium-Wickler (rettighetsansvarlig) og Marwa Alosman
(kombinasjonsklassen).
• Elevrådsstyret Rambergan: ingen elever møtte, usikkert om elevene hadde blitt invitert.
Dette må følges opp videre av ansvarlige lærere for elevrådet; Jørgen, Olof og Kjetil.
• Skolens ledelse: Asbjørn Norum Rikardsen (rektor), Ann-Tove Jacobsen og Tone
Danielsdatter (assisterende rektor).
• Observatører: Jørgen Myhr Haug (kontaktlærer for elevrådet Breivika) og Kjetil Olsen
(kontaktlærer for elevrådet Rambergan).
Agenda:
1. Velkommen ved rektor
2. Presentasjon – alle presenterer seg selv.
3. Dialogmøte/ samtale: i hvilken grad føler elevene seg informert og involvert i
skolehverdagen?
Tips fra elevene er at elever informerer ute i klassene om elevrådsarbeid i oppstarten av
skoleåret.
Klassens time? Stor variasjon når det gjelder hvordan dette organiseres, hyppigheten på
møtene, agenda for møtene, engasjementet og deltakelse av elevene. Mange lærere er
fleksible i forhold til tidspunkt.
Hvordan følges sakene opp? Stor variasjon.
Elevrådet.no har masse tips.
Skolen har bestemt at alle klasser skal ha minst 2 timer klassens time pr semester, kan ha det
oftere. Noen klasser har flere møter.
4. Fokus på godt og trygt læringsmiljø, samt drøfte videre tiltak og oppfølging etter tilsyn.
Elevene opplever at samarbeidet med ledelsen fungerer greit. Elevene synes det er hyggelig
når ansatte står i døra om morgenen. Elevene opplever at skolen har et fokus på godt og
trygt læringsmiljø. Hvordan ivaretas sårbare elever? Elevene er ikke kjent med hva som skjer,
men er trygge på at det skjer noe.
Hva er et godt skolemiljø? Føle seg trygg i klasserommet, si det man vil, tørre, arbeide
forebyggende i alle fag.
Skolen har innført VIP-makkerskap i alle klasser. Det er i hovedsak en positiv tilbakemelding,
men det kan være utfordrende hvis klassen er for liten eller når det har gått lang tid.
Tips fra elevene: ivareta skolemiljø både i klassen og på skolen generelt. Lærerne bør være
imøtekommende i alle klasser, elevene mener det er store forskjeller mellom klassene.
Relasjon til lærer er viktig.
5. Skolekatalog? Elevrådsstyret spør elevene om de ønsker å bestille en katalog. Dette skal tas
opp på elevrådsmøtet i desember.
6. Saker fra elevrådsstyret? Ikke andre saker pr nå.
7. Evt?
Er info på transponder god nok? Ja.
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