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Referat:
1. Protokol:
Fraværende: Daud fra 9. klasse pga. brobygning.

2. Punkter fra repræsentanter/klasserne:
a. 2. klasse ønsker at få rutsjebanen malet i farverige farver, så det bliver hyggeligere
at lege.
b. 4. klasse ønsker at alle klasser kan lege sammen, så man trives sammen.
c. Klasserne ønsker desuden frugt såsom blommer, æble, pærer, banan, mandarin.

3. Legepatruljen:
a. Legepatruljen er i gang. Der er 16 frivillige fra 6. og 7. klasse. Skemaet er udskrevet
og hængt op på opslagstavlerne. Der er uddelt mapper med forskellige lege, legene
er taget fra Fri For Mobberi kufferten. Formandskabet deltager til
indskolingsmødet senere på dagen for at høre lærernes ønsker og forventninger til
legepatruljen.
Kontaktlæreren har holdt møde med alle de 16 frivillige tidligere på dagen.
Bluserne og vestene til dem hænger på entreen, og de skiftes om at tage dem med
hjem hver fredag for at vaske dem.
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4. Kagesalg:
a. Formandskabet har skrevet et brev om formålet med kagesalget hver fredag. UA
har sendt brevet til alle forældrene, eleverne og lærerne. Formandskabet starter
med salget på fredag den 25. oktober i 12 pausen. Et stykke kage koster 5 kr.

5. Ideer fra formandskabet:
Der skal ny melodi på ringeklokken så husk at kom med ideer til næste møde om hvilke
melodier det kan være.
Næstformand skal undersøge om vi kan få frugt. Der kommer til at være gratis frugt en
gang om ugen.
Til jul kommer der til at være to klasser der skal til plejehjemmet hvor de synger for de
ældre og læser en historie op for dem. Der skal laves pynt til deres juletræ. Vi ønsker at
købe julehjerter.
Formand kontakter Langgade Plejecenter/Langgadehus.

6. Opfølgning fra sidste elevrådsmøde:
a. 2. klasse ønsker rene toiletter. Vi har snakket med skolelederen han vil snakke med
pedellen. Vi skal selvfølgelig også selv holde dem rene.
2. klasse ønsker æsel/øre. Denne er drøftet med skolelederen. På nuværende er det en
dyr investering vi venter derfor til næste skoleår. Formandskabet vil foreslå vi prøver
kun med 2. klasse i år hvor vi laver en evaluering.
b. 6. klasse ønsker spejle til klasserne. Det skal de snakke med klasselæren om da det er
noget klassen vil.
7. Evt.
a. Ingen

8. Dato til næste elevrådsmøde: tirsdag den 29. oktober.

Referent:
Lale 8. klasse - sekretær
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