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ELEVRÅDSMØDE 
UGE 46 – 2022 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Protokol 
2. Valg af ordstyrer  
3. Punkter fra repræsentanterne/(1.-9.klasserne) 
4. Legepatruljen 
5. Kagesalg 
6. Fritidsaktiviteter 
7. Opfølgning på nye tiltag fra formandskabet: Lektiehjælp, Postkasser, Gynge, Sprøjtende 

vandhane, Affaldssortering og Mål… 
8. Kassen i skolegården – lån af bolde mm – Isra 8. og Nilay 5. 
9. Evt. 
10. Dato til næste elevrådsmøde 
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Referat: 

1. Protokol: 

 7 klasse er ikke mødt op pga. diktat 

Mariam fra 9 klasse er mødt op i stedet for Haya pga. sygdom 

 
2. Valg af ordstyrer: Mariam s. fra 9. 

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

 

• 1. klasse: Større rutsjebaner, Højere gynger, Linjer i lillebane, Ting til at tage ting der 
falder ned i trampolinerne op 

• 3. klasse: Større legeplads, Liste til legehuset ligesom banerne, En rutsjebane mere, 
Synge konkurrence, Fix rutsjebane, Plastikruder på legehuset 

• 6. klasse: Nye stole, Køleskab i klasserne, Mikroovn i klasserne, Flere stikkontakter i 
klasserne 

• 9. klasse: rigtige skraldespande på toiletterne 
 

4. Legepatrulje 
Det går fint men der skal blive delt skema ud, da nogle fra legepatruljen ikke ved hvornår 
de har vagter 
 

5. Kagesalg 
Dem der deler kage ud, gør det ikke ordentligt, og når bageplader skal afleveres tilbage, er 
de rodet og beskidte, og der skal laves ny regel om max 1 kage pr. person 
 

6. Fritidsaktiviteter 
Liste over fritidsaktiviteter er afleveret til Formand, Kerem. Mangler fra 0., 1., 4., 7., 8., og 
9. 
 

7. Opfølgning på nye tiltag fra formandskabet: Lektiehjælp, Postkasser, Gynge, Sprøjtende 
vandhane, Affaldssortering og Mål… 
Lektie hjælp går ret godt, postkassen er blevet sat op, gynge er sat op, og en slange er sat 
på vandhanen, men der er ønske om at gøre den kortere 
 

8. Kassen i skolegården – lån af bolde mm – Isra 8. og Nilay 5. 
Flere personer skal have vagt ved kassen, Melek fra 6 klasse ville gerne. 

Max 1-2 ting skal deles ud per klasse, så der er nok til alle. 

Der skal være skema og orden over vagterne, og elever skal lære at stå i kø og være 

respektfulde 

 
9. Evt. 

Isra fra 8. vil gerne have 5 minutters just dance pause. 
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10. Dato til næste elevrådsmøde: Mandag, Uge 49 – Dagsorden Mandag Uge 48 

 

Referent: Isra fra 8. 


