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ELEVRÅDSMØDE
13.11.2019

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Referat:
1. Protokol: Alle tilstede.
2. Punkter fra repræsentanterne/klasserne
a. 2. klasse ønsker idræt indenfor om vinteren.
b. 5. klasse ønsker nye gardiner fordi de er beskidte og i stykker.
Der ønskes til gengæld også ny rutschebane
c. 7. klasse ønsker tegnekonkurrence.
Klassen ønsker også hegn til vinduerne fordi børnene fra børnehaven forstyrrer.
(det kan desværre ikke lade sig gøre fordi de bruges til nødhjælp)
Når 7. klasse slukker lyset i klassen kan de heller ikke tage brug af stikkontaktet.
De ønsker også skilte til toiletterne der viser hvilke toilet der er pige og drenge
toilettet. Drengene vil også have skraldespand på drengetoilettet.
Radiatorerne i 7. klasse virker ikke.
Der ønskes også at der bliver samlet skrald i skolegården.
Brandalarmen ønskes at det blive sirene lyd.
Udskoling ønsker også at fejrer halloween og jul.
d. 6. klasse ønsker skolebus til Nørrebro, fordi der er mange fra Indre København.
e. 4. klasse ønsker også fodboldskonkurrence.
f. 9. klasse der ønskes bordtennis i gården.
De ønske også adgang til taget så de kan få luft.
g. 8. klasse ønsker også at have adgang til taget.

1

ELEVRÅDSMØDEELEVRÅDSMØDEELEVRÅDSMØDEELEVRÅDSMØDE

3. legepatruljen
2. klasse synes kun de leger is og sol. (Vi indkalder legepatruljen til et møde)
4. klasse siger at 6. klasse kun leger med hinanden selvom de har en vagt.
4. Kagesalg
Der ønskes også at det bliver skrevet ind på skoleintra om eftermiddagen.
5. ideer fra formandskabet
a. planter til klasserne bliver skaffet.

6.
a.
b.
c.
d.

Opfølgning fra sidste møde
Ringeklokken er fornyet.
Skoleuniformer (det kan desværre ikke lade sig gøre)
9. klasse ønsker pasta med pesto (Hanim abla vil gerne lave det.)
Vandhanen ved kantinen (Hanim abla vil se på den)

7. evt.
a. 2. klasse ønsker at de bruger en bold i klassens time.
b. 5. klasses radiator virker ikke.
Deres stikkontakter virker heller ikke.

Næste møde: uge 48 tirsdag 1.-2. lektion

Referent:
Lale 8. klasse – sekretær
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