
Elevrådsmøde 

Dagsorden:  

1. Protokol 

2. Læsevenner 

3. kagesalget 

4. kakaosalget 

5. Legepatrulje 

6. ønsker 

7. Eventuelt 

 

Mødet blev afholdt i lærerværelset den 1. marts 2022.  

 

1. Protokol:  

Alle klasser var tilstede undtaget 3. Klasse, da de skulle til idræt. I 9.Klasse var suppleanterne 

tilstede.  

2. Læsevenner:  

6.Klasse og 1.Klasse er udnævnt som forsøgs klasser. D. 2 marts 2022 vil 6.Klasse gå ind i 

1.Klasse og sige hej til deres nye læseven. De vil her styrke forholdet, og lære hinanden at 

kende. D. 5. marts 2022 vil de mødes og læse for første gang sammen.  

 

3. Kagesalget:  

Eleverne blev informeret om hvor mange penge, der var indtjent og at de bliver donneret til 

børnetelfonen, når vi har nået vores mål.  

 

4. Kakaosalget:  

Kakaosalget er hermed gået igang, og alle fra 5 klasse og opad vil kunne købe kakao en 

gange om ugen. Der er blevet sendt nærmere information ud til eleverne og forældrene via  

intra.  

 

5. Legepatrulje:  

Legepatruljen har fået en nyt skema. Der blev holdt et møde, hvor de fik et diplom og guf 

som tak for hjælpen. På mødet blev de lyttet til, og de fortalte deres problemer. 

Formandskabet talte med klasselærene for de udvalgte elever, og der blev handlet på 

problemerne. De er velkommen til at henvende sig til kontaktpersonen (Meeha) eller 

kontaktlæren (Ümran hoca) ved ydeliger udfordringer.  

 

6. Ønsker:  

1.Klasse:  

• Døren til klasse værelset skal renoveres, da låsen er gået i stykker.  

2.Klasse:  



• SFO skal have lov til at bruge playstation 

 

5.Klasse:  

• SFO skal være sød at rydde op efter sig, efter at have lånt klasse lokaler.  

6.Klasse:  

• Brænddøren i 6.Klassen låst, og skal åbnes 

• Ny regl ift. at man skal ud i fælleskab med læreren skal ændres, da man som elev 

godt kan have brug for en pause. Hvis man ikke forstyrre andre og kan klare sig selv 

skal man have lov til at gå ud for at holde en 5 minutters pause.   

9.Klasse:  

• Kæmpe hul i en dør, der fører ud til børnehaven. Om natten kommer der luft ind, og 

derfor bliver klasse værelset køligt. Den skal renoveres.  

• Vandet på toileterne der nede skal være varmt.  

• De små børn må ikke gå på toiletet der nede.  

• Nogen af de ældre elever bliver ikke mæt af en potion af maden i kantinen. Derfor 

skal man kunne skrive sit navn to gange, for at få to potioner. Man kan ikke gøre 

potionerne større, da det bliver for meget til de fleste af de ældre elever.  

 

7. Eventuelt:  

• Elevråds medlemmerne skal huske sit hæfte, og notere ting ned. De skal derefter 

huske at sige det i klassen, og spørger om ønsker fra eleverne.  

• Formandskabet sagde tak for mødet! 

 

 


