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Uge 48

Dagsorden:
1. Protokol
2. Opfølgning på sidste møde
3. Kagesalg
4. KFE
5. Ideer fra formandskabet
6. Nye punkter fra repræsentanterne/klasserne
7. Evt.
8. Dato til næste elevrådsmøde

Referat:
Mødet starter med at råbe repræsentanterne op/protokol og referatet fra sidste møde oplæses
af sekretæren.
1. Protokol: Fraværende: 3., 8. (sidder til danskprøve)
Til stede: Malik 1., Zakariya 2., Aliya 4., Mehaa og Mert 5., Yunus 6., Haya og Zainab 7.,
Elif 9., (Abdirahman 8.)

2. Opfølgning fra sidste møde:
Andet: Bordfodbold er en god ide og undersøges af skolelederen.
Skraldespande til wc kommer snart. Formanden følger op.
Der er kommet nye menuer fra elevrådet. Kantinen har udarbejdet 3 nye uge-menuer.
Basket kurven får en ny plads. Kan det lade sig gøre?
3. Kagesalg:
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Vi venter til efter vinterferien. Projektet skal planlægges udefra forholdsreglerne til
Corona mm Evt. muffins, der er pakket ind. Skal sælges til klasserne med mundbind og
handsker mod forudbetaling til daværende lærer i klasserne.
4. KFE:
a. Leyla fra 8.klasse er valgt som næstformand.
b. Zainab 7.klasse, Meeha 5.klasse er med i bestyrelsen.

5. Ideer fra formandskabet: Formand og næstformand vil deltage til et LM.

6. Nye punkter fra repræsentanter/klasserne:
a. 7. klasse: Der ønskes skraldespand både på pige- og drengetoiletterne i
kælderetagen. Kommer snart.
b. 4. klasse: Lejrskole. Disse er aflyst pga. Corona, men vi skal nok finde ud af det.
c. 5. klasse: Lyset på wc er ofte slukket. Kan det være tændt?
Dør til storebane skal ordnes igen.
Tavlerne i klasserne er beskidte, hvad skal der gøres?
Projektoren ryster, når 0. hopper og bevæger sig i klassen.
d. 6. klasse: Ønsker en trampolin i skolegården.
Gardinerne i klassen skal fixes.

7. Evt.
Genopfriskning på Corona-regler/PLAKAT: Zainab udskriver og går rundt i klasserne i uge
49.

8. Dato til næste elevrådsmøde: Uge 50

Referent:
Haya 7. klasse - Kasserer
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