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Elevrådenes prioriteringer av skolemiljøtiltak 2019 

Elevrådene ved skolene har sendt inn følgende lister: 

Solberg Skole: 

1. Flere bøker til skolens bibliotek 

2. Uteleker og TL-leker 

3. Brettspill 

 

Nordbytun ungdomsskole: 

1. Støtte til arbeid rundt opplysning om psykisk helse (for eksempel ved en konsert 

eller et foredrag). 

2. Støtte til arbeid rundt elevmiljøet (styrke samholdet mellom trinn og klasser, samt 

anti-mobbe arbeidet). 

3. Støtte til økt aktivitet i skolegården (for eksempel et nytt volleyballnett). 

 

Nordby skole: 

Elevrådet på Nordby skole er opptatt av miljø og klima. Vi har diskutert hva vi ønsker 

midler til på elevråd, og kommet frem til følgende: 

Vi ser det er mye søppel i skolegården, men vi mangler søppelkasser ute. 

Vi ønsker oss derfor nye søppelkasser med lokk. 

I tillegg er vi opptatt av bærekraft og gleder oss til å kunne begynne med skolehage 

neste skoleår. For å få til dette trenger vi å lage kompost. 

Vi ønsker oss derfor utstyr til kompostering. 

 

Åsgård skole: 

Som et skolemiljøtiltak søker Åsgård skole i år om penger til en hinderløype.  

Etter at vi dette skoleåret flyttet til modulbygget i Idrettsveien, er vi veldig mange 

elever som må dele på en liten skolegård. Vi har derfor hatt et ønske om også å ta i 

bruk området bak skolen. Dette er et fint område med ganske god plass, men det er 

ingen ting å gjøre der. Dessuten er det mye krangling om de lekeapparatene som er 

ellers i skolegården og veldig mange ønsker seg muligheten til mer variert og 

utfordrende aktivitet når de er ute. Dette skal tross alt være skolen vår i 4 år, derfor er 

det viktig at vi får det så bra som mulig her.  

Det er ganske dyrt å lage en fin og utfordrende nok hinderløype. Vi må ikke bare 

kjøpe inn elementene, men vi må også få det montert. Vi ønsker dessuten å kunne ta 
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i bruk hinderløypa så fort som mulig – dette er ikke noe vi har tid til å spare til! Derfor 

søker vi om så stor del av potten som mulig – vi drister oss til å foreslå minst 50 000 

kroner. Elevene på Åsgård skal trives og ha det bra de årene de skal være her, og 

dette vil være et glimrende skolemiljøtiltak!  

Vi har også tenkt på at vi må prøve å kjøpe inn en hinderløype som lett kan flyttes på, 

sånn at vi eller noen andre i kommunen kan få bruk for den når vi ikke skal være her 

lenger. 

 

Sjøskogen skole: 

1. Zipline, lav langs bakken.  

2. Hinderløype 

3. Trampoliner som er nedfelt i bakken 

 

Ås ungdomsskole: 

 Skoleball, slik at inngangspris kan senkes, med mål om deltakelse for alle 

 Toastjern og vannkokere til kantina 

 

Rustad skole: 

 Merking av fotballbane 
 Lys på fotballbane 
 Basketballkurv 
 Basketbane 
 Ballbinge/basketbinge (sånn som på Solberg skole) 
 

 

Brønnerud skole: 

Ettersendes 

 

Kroer skole: 

Ettersendes 


