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Dagsorden:
1. Protokol
2. Nye punkter fra repræsentanterne/klasserne
3. Opfølgning fra sidste møde:
- Kagesalg
- Legepatrulje
- 3.: Hegn ved ostebanen og en gynge
- 7.: Sæbe/sprit
- 8.: Mobilepay, mobilpolitik, længere frikvarterer
- Andet: Bordfodbold, spejl på pige wc, projektor i 7.-9., kasket og huer i timerne.
4.
5.
6.
7.
8.

KFE
Genopfriskning på Corona-regler/PLAKAT
Ideer fra formandskabet
Evt.
Dato til næste elevrådsmøde

Referat:
Mødet starter med at råbe repræsentanterne op/protokol og referatet fra sidste møde oplæses
af sekretæren.
1. Protokol:
Fraværende: 1. klasse (De er til idræt og er derfor ikke på skolen).
Til stede: Hasretnur 2.klasse, Isra 3.klasse, Aliya 4.klasse, Meeha og Danyal 5.klasse,
Kerem 6.klasse, Zainab og Haya 7.klasse, Leyla 8.klasse, Elif 9.klasse.

2. Nye punkter fra repræsentanter/klasserne:
a. 5. klasse: Til 10-pausen kan der købes toast fra kantinen. Kan man sænke prisen til 5
kr. og sælge groft brød i stedet for. Der er også et ønske om salg af durum noget
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oftere og med grønsager. Nyere retter i kantinen er også et ønske, såsom pasta med
pesto, lam, ris med bearnaisesovs. Klassen ønsker også en ændring på legepladsen,
og at basket kurven får en ny plads. Der ønskes også et spejl på pige-wc i stueetagen.
b. 7. klasse: Der ønskes skraldespand både på pige- og drengetoiletterne i
kælderetagen. Er det muligt med gitter på vinduerne til klassen? Klasserne er opdelt i
områder i skolegården, derfor benyttes porten ved 7.klasse, er det muligt med an
anden plads til de klasser, for at undgå larm i 7.klasse?
c. Ingen punkter fra de øvrige klasser.

3. Opfølgning fra sidste møde:
- Kagesalg: Formanden taler med skolelederen om de forskellige ideer til, hvordan vi kan
sælge kage igen på skolen. Formandskabet vil efterfølgende udarbejde et skema med
retningslinjer mm
- Legepatrulje: Det kan desværre ikke lade sig gøre, da vi ikke blander klasserne sammen
pga. Covid-19.
- 3. klasse: Hegn ved ostebanen og en gynge: Gynge kan ikke lade sig gøre på nuværende
tidspunkt, bl.a. pga. pladsmangel. Hegn omkring ostebanen er ikke en god ide, da
placering af ostebanerne er meget centralt i skolegården.
- 7. klasse: Sæbe/sprit: Da emballagen for både sprit og sæbe er ens, forveksles der nemt
mellem dem. Rengøringsfirmaet vil få besked på at være mere opmærksom på denne.
- 8. klasse: Mobilepay kan desværre ikke lade sig gøre. Skolen har en mobilpolitik, som
den holder fast i. Der er gode argumenter for, hvorfor vi er mobil-fri-skole.
- Andet: Bordfodbold er en god ide og undersøges af skolelederen.
Spejl på pige-wc, kan evt. placeres på væggen mellem to toiletter.
Kasket og hue ønsket vil blive drøftet af formanden sammen med skolelederen.

4. KFE:
a. Leyla fra 8.klasse, Zainab 7.klasse, Meeha 5.klasse har meldt sig. UA har sendt
deres oplysninger til konsulenten for KFE og har også fået en bekræftelse på
modtagelsen. Nu venter vi på at høre fra dem.
5. Genopfriskning på Corona-regler/PLAKAT:
a. Formandskabet udarbejder plakater og vil derefter repræsenterer dem for klasserne.

6. Ideer fra formandskabet: Ingen
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7. Evt.
4.klasse: Klasserne mister meget tid af deres frikvarterer, når de har idræt. Vejen frem og
tilbage til Hafnia-hallen på gå-fod tager tid. Formanden vil drøfte den med skolelederen for
evt. en anden løsning.
8. Dato til næste elevrådsmøde: Uge 47

Referent:
Haya 7. klasse - Kasserer

3

