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Referat:
1. Protokol:
Fraværende:
Næstformanden Ayoub fra 8. klasse.
Repræsentanterne fra 5. klasse. (Klassen sidder til prøve). De deltager senere.
Furkan fra 2. klasse (suppleanten deltager i stedet)

2. Punkter fra repræsentanter/klasserne:
a. 1. klasse: Klassen har fået talt om ringeklokken. De har et forslag til, hvilken melodi det
kan være. Lærkerede er et forslag.
b. 2. klasse: Klassen forslog, at ringeklokken skal lyde som en kirkeklokke.
c. 3. klasse først og fremmest ønsker gerne skoleuniformer.
De vil også have hegn over lillebane. (Formandskabet har snakket med skolelederen.
Skolelederen er informeret, men det tages op igen.)
Der ønskes også skabe til bøgerne i stedet for skuffer.
(Det kan desværre ikke lade sig gøre, da der ikke er så meget plads.)
Målet i storbane som kan flyttes ønskes at monteres fast og der ønskes større størrelse.
d. 4. klasse: Klassen ønsker at tage til svømmehal (Formandskabet vil undersøge)
Med hensyn til ønsker om bolde beder vi 4. klasse tage kontakt til klasselæreren, så der
kan købes bolde med klassekassen.
Klassen ønsker at dele banen med andre klasser, da de er få drenge i klassen. (Det kan
ikke lade sig gøre, da der opstår mange konflikter mellem klasserne.)
e. 6. klasse der ingen punkter.
f. 7. klasse har ingen punkter.
g. 8. klase har ingen punkter.
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h. 9. klasse: Klassen ønsker at Hanim Abla kan lave pastasalat med pesto.
De vil gerne have at vandhanen ved kantinen kan laves igen.
Projektoren i 9. klasse er meget sløret. (Skolelederen informeres)
De ønsker også, at der kommer Mobilepay til kantinen.
Melek ønsker at være med i legepatrulje. Hun har fået vagterne tirsdag og torsdag i 12pausen.
3. Legepatruljen:
Legepatruljen kører som den skal. Indskolingen er tilfredse, og de har lært en masse lege.
3.klasse synes kun der bliver leget is og sol.
Legepatruljen skal huske at lege forskellige lege. (De indkaldes til et evalueringsmøde)

4. Kagesalg:
4.klasse ønsker at det man står i kø efter klasse.
2. klasse ønsker man laver køen efter hvilke kage man vil have.
5. klasse ønsker også at der bliver solgt drikkevarer
3. klasse vil gerne have der kun bliver lavet en slags kage om ugen.

5. Ideer fra formandskabet:
Aftalen er at man direkte tager kontakt til Hanim Abla når toiletterne er beskidte.
Formandskabet går rundt i klasserne og fremlægger om hygiejne.
Formandskabet tager forbi morgensamlingen i indskolingen næste tirsdag og fremlægger.
Formandskabet har været rundt i klasserne for at huske dem på at tale med deres
klasselærer og klasse om punkterne til elevrådsmøde.

6. Opfølgning fra sidste elevrådsmøde:
Der er ikke blevet snakket med skolelederen om punkterne fra klasserne pga. den korte tid.
a. Rene toiletter er nævnt øverst.
b. Formandskabet vil drøfte æseløre for 2.klasse med skolelederen igen.
7. Dato til næste elevrådsmøde: tirsdag den 12. november
Referent:
Lale 8. klasse - sekretær
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