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ELEVRÅDSMØDE 
27.9.2019 

 

 

Dagsorden: 

1. Protokol 
2. Punkter fra repræsentanterne/klasserne 
3. Legepatruljen 
4. Kagesalg 
5. Ideer fra formandskabet 
6. Opfølgning fra sidste elevrådsmøde  

(Ringeklokke (skal høres tydeligere og ringe kl.14.55, lyden), spejle til klasserne, ventilator 
til kælderetagen, nye borde i 2.klasse mm.) 

7. Evt. 
8. Dato til næste elevrådsmøde 

 
 

 

Referat: 

1. Protokol:  
Fraværende: Haya fra 6. pga. ST-prøven og Daud fra 9. pga. praktik. 
 

2. Ideerne fra klasserne: 
a. 2. klasse ønsker rene toiletter, da der er flere elever, der ikke bruger toiletterne på 

skolen pga. den manglende hygiejne. Formandskabet booker et møde hos skolelederen 
og bekymringen tages op hos ham.  
2.klasse ønsker også en trampolin og rutsjebane i skolegården. Formandskabet vil tale 
med skolelederen. 
De ønsker desuden nye borde til klassen. Det kan desværre ikke lade sig gøre på 
nuværende tidspunkt, da bordene intet fejler. (Formandskabet kigger forbi 2. klasse) 
Der har længe været et ønske om at have hegn over lillebane. Formandskabet vil tale 
med skolelederen. 
Der ønskes et øre/æsel, der giver signaler til for meget støj i klassen. Formandskabet vil 
tale med skolelederen. 
Der ønskes et større legehus. Formandskabet vil tale med skolelederen. 

b. 3.klasse ønsker at få renset vinduerne. Formandskabet vil spørge skolelederen, hvor 
ofte vinduerne gøres rent i skolebygningen, samt datoerne til hovedrengøring på 
skolen. 

c. 6. klasse ønsker spejle i klasserne. Elevrådet råder repræsentanterne til at tale med 
klassen og klasselæreren til klassenstime om at købe et spejl med klassekassepengene. 
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Flere klasser ønsker at have lukket hullerne i nettet i den storebane og en dør til denne. 
Formandskabet vil tale med skolelederen. 

d.  
 

3. Legepatruljen: Der er en del elever, der ønsker at være aktive til legepatruljen. Det glæder 
os alle. Navnene på alle eleverne fra 6.-7. klasse er noteret ned af formanden og der skal 
laves et vagtskema. Formanden tager sig af opgaven. Legepatruljen starter i uge 40.  
6. klasse er på lejrskole på det tidspunkt, men 7. klasse kan begynde. 
 

4. Kagesalg: Elevrådet vil starte kagesalget igen i år. Det vil foregå på samme måde som de 
forrige år. Vi vil sælge kage hver fredag i 12-pausen og prisen vil være 5 kroner pr. stk. 
Sælgerne skal være opmærksomme på at sælge et stk. til hvert barn, så der er nok til alle 
eleverne. Pengene vil gå til Red Barnet (støtte en familie, der ikke kan holde jul pga. 
økonomiske udfordringer. Vi vil ikke have fattige børn i DK mm). 
Formandskabet kommer forbi LM den 1. oktober, da vi ønsker lærernes opbakning. 
 
 

5. Ideer fra formandskabet: Gratis frugt til alle eleverne hver mandag. Ayoub har kontakter og 
vil undersøge priserne) 
 

6. Opfølgning fra sidste møde: Brandalarmen kan ikke høres i flere klasser. Tonen er lav og 
der skal straks gøres noget. 
Ventilatorer til kælderetagen ønskes. 
Ringeklokken skal evt. udskiftes og melodien skal ændres. 
Formandskabet vil tale med skolelederen. 
Der mangler plaster i klasserne. Formandskabet vil spørge sekretæren om disse er uddelt 
til alle klasserne. 
 

 

 

Til læreren: vores vedtægter siger at man gerne må være 2 piger og drenge til elevrådet. 

Man må gerne stille sig op flere gange. 

 

 

7. Evt.  

Vedtægterne:  
§3 ELEVRÅDSMEDLEMMER 

 

Stk. 3. Genvalg af elevrådsrepræsentanter er muligt. 

 

Desuden må man ikke lave kønsopdeling til valg af repræsentanterne. 

 

Lærerne informeres om disse til LM den 1. oktober 2019. 

Flødeskummet fra kræmmermarkedet lugter stadig ude i skolegården (storebane venstre 

hjørne). Formandskabet taler med skolederen. 
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8. Dato til næste elevrådsmøde: tirsdag den 22. oktober i 5.-6. lektion. 

Der skal tages kontakt til DSE for at invitere dem til vores møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent:  

Lale 8. klasse - sekretær 

 

 

 

 

 


