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Sak 01/22: Skolehagen 

- Henriette Abeltun, ansvarlig for skolehagen, forteller litt om skolehage-

prosjektet. Hun forteller at hun deler ansvar med Tor Meinich Wathne, 

faglærer, og at de starter opp så fort som mulig. Hver klasse har fått jord 

og frø. Det har blitt kjøpt inn mange forskjellige planter og grønnsaker. 

Den gamle ballbingen vil bli brukt til prosjektet og fjerde og sjette trinn vil 

få mest tid og plass der, da de har mat og helse. Henriette sier at de gjerne 

vil være med på et FAU-møte for å informere om prosjektet.  

 

Sak 02/22: Skolemiljø 

- Innemiljø 

o Restriksjonene koblet til Covid er over og skolen kan nå operere 

som vanlig. Alle elever kan bevege seg fritt på skolen og i 

skolegården. Skolen kan gjennomføre fellessamlinger og 

klasseblanding. Elevrådsrepresentanter sier det er veldig fint og de 

merker at elevene er gladere nå enn på lenge. De forteller at de har 

lengtet etter å få leke med andre enn bare klassen.  

- Utemiljø 

o Det nye klatrestativet kan nå brukes av alle, da restriksjonene er 

borte. Det synes elevene er veldig fint. FAU-representant forteller 
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at det har vært en del snakk om Galdhøpiggen og at den er litt for 

stor og kan utgjøre en fare. Elevrådsrepresentantene synes den er 

fin og ser at mange leker der.  

o Lærerrepresentanten forteller at de snart skal starte opp med 

"Lekevenner" igjen, nå som isen forsvinner og det blir varmere. Det 

er det mange som har savnet under pandemien.  

o Elevrådsrepresentantene forteller at de driver med "Clean & 

Green", noe som har vært veldig populært tidligere. Det er en 

ryddekonkurranse, der alle klasser konkurrerer om hvem som har 

ryddes best hver måned.  

Sak 03/22: Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 


