
VEDLEGG 1 

Elevrådenes prioriteringer av skolemiljøtiltak 2018 

Elevrådene ved skolene har sendt inn følgende lister: 

 

Nordbytun ungdomsskole 

1. Flere sitteplasser ute i skolegården. 

2. Fortsette den økte satsingen på psykisk helse, som elevrådet har jobbet med 

over flere år. 

3. Ønsker mobbeforestillingen «lær å mobbe» eller lignende, vist for hele skolen. 

 

 

Kroer skole 

1. Nye lekeapparater, spesielt beregnet på elever på mellomtrinnet (karusell, større 

sklie, fuglehuske) 

2.  Liten paviljong til å leke/ oppholde seg i 

3.  Penger til oppussing av de lekeapparatene vi allerede har. 

 

 

Brønnerud skole 

1. Nett mellom gressfotballbanene og bevegelsesanlegget på skolen, slik at de som 

holder på i bevegelsesanlegget ikke skal få baller på seg. 

2. Flytte nettet ved grusbanen. 

3. Nye nett til fotballmålene på skolen.  

 

 

Åsgård skole: 

1. Oppgradering og påfyll av utstyr til musikkrommet, deriblant et nytt trommesett. 

2. Oppgradering og påfyll av lekeutstyr i skolens utlåns-bod (et opplegg som driftes 

av skolens egne elever og der barna kan låne leker og utstyr ved bruk av 

lånekort. Boden brukes i storefri til å aktivisere Åsgård skoles elever – med høy 

grad av suksess). Alle mulige slags baller, hoppestokker, rulleskøyter og 

skateboard med tilhørende sikkerhetsutstyr, samt akebrett/-matter er eksempler 

på utstyr barna ønsker å ha nok av i låneboden. 

3. Påfyll av utstyr i skolens gymsal. 

 

 

Solberg Skole 

1. Bøker til skolebiblioteket 
2. Uteleker til det nye uteområdet – baller, vester, bøtter, spader, osv 
3. Frukttrær 
4. Materialer for å bygge på turplassen 
 



 

Ås ungdomsskole 

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

2. Benker i gangene 

3. «Noe å skru på» på skoleverksted, for praktiskrettet arbeid 

 

 

Sjøskogen skole 

1. Nye mål i til fotballbanen.  

2. Nye søppelkasser 

3. Nye baller til trivselslekene (tennisballer, fotballer, innebandyballer osv).  

 

 

Rustad skole 

1. Faglig skoletur for de eldste klassene  

2. Bedre og flere blyanter, sakser og viskelær, stort ønske for venstrehendtsakser.  

3. Vinterleker som akebrett, akematter og miniski for alle trinn.  

4. Mer og bedre utstyr til trivselslederleker, sånn at elevene kan få morsommere 

friminutt. 

5. Benker, stort ønske om vennebenk.  

6. Bedre utstyr til kunst- og håndtverksundervisningen.  

7. Bedre utstyr til musikkundervisning. 

 

 

Nordby skole 

1. Bordtennisutstyr til alle klasser. 

2. Uteleker (bøtter, små og store spader, lekebiler, hoppetau, akematter o.l. ) 

3. Klasseballer til alle. Fotball og basket. 

4. Klatrestativ med høy sklie. 

5. Dumphusker 

6. Vanlige husker 

7. Klatrevegg 

8. Klatretau  

9. Stor uteklokke på skolen 

10. Hinderløype i skogen 

 


