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ELEVRÅDSMØDE 
UGE 38 - 2022 

 

 

Referat: 

1. Protokol: 
Alle repræsentanterne for klasserne er mødt op, undtagen 6.klasse, der er på udflugt. 
Mert fra 7. er mødt op som suppleant i stedet for Kerim, der er fraværende. 
Haya fra 9. er mødt op som suppleant i stedet for Aras, der er fraværende. 
 

2. Valg af ordstyrer: Yunus, Næstformand. 
 

3. Punkter fra repræsentanterne/(1.-9.klasserne) 
 

• 1. klasse: Gynger til skolegården er et stort ønske fra klassen. 

• 4. klasse: Større mål i den storebane er der talt om i klassen. 

• 7. klasse: Låsen til drengetoilet virker ikke. Spejlet skal hænges op. 
 

4. Deltagelse til elevrådsmødet fremover (Mød op med jeres mapper, hæfter mm) 
Formanden Kerem fortæller repræsentanterne, at det er vigtigt 
 

5. Budget for skoleåret 22/23 
Kasserer Cagri blev bedt om at se budgettet igennem. Vi har omkring 10.000 kr. i alt. Cagri 
skal holde regnskab og skal i kontakt med sekretæren samt skolelederen for bl.a. en 
opgørelse omkring budgettet fra sidste skoleår. 
 

6. KFE – Temadag den 30. september 
Formandskabet et tilmeldt og møder op til temadagen sammen med deres kontaktlærer. 
 

7. Legepatruljen 
Aminah fra 5. oplyser, at det går godt med legepatruljen.  
Kerem informerer klasserne om de nye tiltag i skolegården. Der bliver købt bolde: fodbold, 
basketbold, skumbold, plastikbold og sjippetov – disse låses i kisten i skolegården. De 
ansvarlige Nilay 5.klasse og Isra 8.klasse har nøglen til kisten. Vi starter i næste uge (39). 
Klasserne må ikke tage deres bolde med ud i frikvartererne fremover. 
 

8. Kagesalg for Børnetelefonen – Oktober 
Skolen er tilmeldt Bag for BørneTelefonen.  
Følgende forslag er drøftet på mødet: 
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- Der skal samarbejdes med lærerne for madkundskab. Der skal bages kager i 
undervisningen. Der arrangeres 2 eftermiddage, hvor forældre inviteres til kaffe og 
kage, der kan købes/støttes. Prisen aftales alt efter størrelsen på kagestykkerne.  

- Der er aftalt med Sophie, klasselærer for 4.klasse, at klassen får lektie i form af at bage 
derhjemme og sælge kagerne til naboerne.  Sophie melder ud til sine forældre.  

- Repræsentanterne kommer med ideer til næste elevrådsmøde. 

UA melder ud med nummeret til MolibePay samt et ID-nummer. 

 
 

9. Kagesalg – Hvor skal vi donere i skoleåret 22/23? 
 

Der er et forslag, det er SMILFONDEN. Elevrådet er enig med Formanden i at komme med 
flere forslag til næste elevrådsmøde, og her vil der blive stemt for et af forslagene. Vi 
donerer til det forslag, der vil få flest stemmer.  
 
 

10. Nye tiltag fra formandskabet: Lektiehjælp, Postkasser, Affaldssortering … 
- Lektiehjælp: Der skal startes lektiehjælp på skolen. Vi ønsker at starte ud med 9.klasse, 

der hjælper 7.klasse. Lektiehjælpen skal foregå om tirsdagene og vil starte i uge 41. Der 
skal laves tilmeldingsblanket, indkøb af snacks mm. Formandskabet vil melde ud med 
detaljer snarest.  

- Postkasse: Der er ønske om postkasser til elevrådet for ris og ros mm. En postkasse til 
kælderetagen og en postkasse til skolegården vil komme snarest. Formanden vil være 
den ansvarlige for postkasserne. Kerem taler med HY om indkøb af disse. 

- Affaldssortering: Kerem kontakter Københavns Kommune for bestilling af materialer 
såsom skraldespande mm til affaldssortering. 
 

11. Evt. 
 

12. Dato til næste elevrådsmøde 
 

 

 

Referent: UA 

 

 

 

 

 


