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

Protokol
Punkter fra repræsentanterne/klasserne
KFE
Genopfriskning på Covid-19 reglerne
Deltagelse til elevrådsmøderne
Kagesalg, legepatrulje
Evt.
Dato til næste elevrådsmøde

Referat:
1. Protokol:
Fraværende: 9. klasse (Sekretæren er også fraværende), derfor deltager Baran som
suppleant.
Til stede: Mennekse 1.klasse, Hasretnur 2.klasse, Isra 3.klasse, Mariam 4.klasse, Meeha
5.klasse, Yunus 6.klasse, Zainab og Haya 7.klasse, Abdirahman 8.klasse, Baran 9.klasse.

2. Punkter fra repræsentanter/klasserne:
a. 3. klasse ønsker et hegn ved ostebanen og en gynge.
b. 7. klasse ønsker bordfodbold, ny sæbe til toiletterne og en ny sprit, da den nuværende
lugter.
c. 8. klasse ønsker at beholde deres telefoner i skoletiden, mobilepay i kantinen, forlænget
frikvarter.
d. Nye højtalere i sjette, syvende, ottende og niende klasse.

3. KFE:
a. Formanden går rundt i klasserne for at fortælle og finde navne til repræsentanter,
der gerne vil bidrage til KFE. De personer, der har interesse, indsender en mail til
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kontaktlæreren med navn, klasse og motivation for at stille op senest fredag den 9.
oktober.

4. Covid-19:
a. Formandskabet genopfrisker og laver en plakat til både lærere og elever om reglerne mht.
Covid-19.

5. Deltager til elevrådsmøderne:
a. Der skal fremover deltage én repræsentant fra hver klasse til elevrådsmøderne.
Repræsentanterne skiftes til at deltage. Der skal holdes afstand. I 5. og 7. klasse skal
begge repræsentanter deltage hver gang, da de forskellige sidder med formand,
næstformand og kasserer –posten.

6. Kagesalg og legepatrulje:
a. Formanden drøfter punkterne med skolelederen for at finde frem til retningslinjerne
for disse projekter.

7. Evt.
a. Formandskabet har oprettet en Viber-gruppe for at kommunikere udenfor skoletiden
også. I gruppen her skal der blandt andet aftales en dagsorden mm
b. Alle klasser for dagsordenen til næste møde senest en uge før mødet.
c. Formanden (Zainab) styrer møderne fremover, med UA tilstede som kontaktperson.
d. Næstformand vil være ordstyrer fremover.
e. SKOLETILSYN: Formanden deltog til skoletilsyn sammen med skolederen,
arbejdsmiljørepræsentanten og sundhedsplejersken. Alt i alt et godt møde, men
formanden nævne,r at man skal huske at spritte hænderne hver gang ved indgang og
udgang. Der skal desuden huskes på at få åbnet vinduerne for at holde madpakkerne
køligere…

8. Dato til næste elevrådsmøde: Uge 43 tirsdag eller onsdag holder formandskabet møde
med kontaktlæreren. Derefter aftales en dato for næste elevrådsmøde i uge 44.
Referent:
Haya 7. klasse - Kasserer
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