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Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokol
Punkter fra repræsentanterne/klasserne
Legepatruljen
Kagesalg
Ideer fra formandskabet
Opfølgning fra sidste elevrådsmøde
Evt.
7. Dato til næste elevrådsmøde

Referat:
1. Protokol:
Fraværende: Haya fra 6. klasse fraværende

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

H.
I.

Ideerne fra klasserne:
1. klasse ønsker en sandkasse.
De ønsker også håndsæbe på drenge toilettet 2. etage.
2. klasse har ingen punkter
3. klasse vil have højere ringeklokke
4. klasse ingen punkter
5. klasse ønsker lænestole.
De ønsker til gengæld også skole computer.
6. klasse ingen punkter
7. klasse ønsker at udskolingen skal have deres telefoner i frikvarteret.
Ønsker flere kameraer i trappetårnet.
7.klasse ønsker bedre internet i kælderetagen.
De vil gerne have længere frikvarter.
8.klasse har ingen punkter
9. klasse har ingen punkter.

2. Legepatruljen:
Legepatruljen er blevet bedre til at lege andre lege.
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3. Kagesalg:
De store klasse springer over i køen til kagesalget.
På den øverste etage har der været kage på toilettet efter kagesalg.

4. Ideer fra formandskabet:

5. Opfølgning fra sidste møde:
Der er blevet snakket med skolelederen om punkterne fra klassen:
a. Æseløret kan ikke lade sig gøre på nuværende da det er for dyrt.
b. Projektoren i 9. klasse vil bliver lavet.
c. 2. Klasse ønsker idræt indendørs.
(Skolelederen er blevet informeret.)
d. Bordtennis i gården kan desværre ikke lade sig gøre pga. mangel på plads.
e. Udskolingen ønsker at have adgang til taget.
(Skolelederen er informeret.)
f. Udskolingen vil gerne have klipper klistrer dag til jul og halloween.
(Der er en stor sandsynlighed for at det kan lade sig gøre.)
g. Tegne- og fodboldskonkurrence
h. 4. klasse ønsker svømning.
(Det kan ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Måske i det kommende år.)
i. Radiatoren i 8. klasse er tændt konstant.
(Skolelederen tager hånd om det.)

6. Dato til næste elevrådsmøde: Tirsdag 3. december 3.-4. lektion.

Referent:
Lale 8. klasse - sekretær
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