
Generalforsamling 26/11. 
 
Gennemgang af møderne for det første halve år. 
Frikvarteresområderne. 
Undervisning, hvad kunne gøres bedre ifølge jeres mening. 
Corona, hvad kunne vi gøre bedre. 
Eventuelt... 
 

Dagsorden 
 
Møde  Elevrådsmøde 

Dato: 05.10.20   

Alle indkaldte personer  Valgte elevrådsrepræsentanter fra 4. til 9. klasse 

Fraværende:  
 
Referent:  
 
Mødeleder: 

 
 
Sofie 
 
DL 

 
 

Dagsorden  Referat  Opfølgning/aftaler 

1.   Generalforsamling 
26/11. 
 

  
 
 

Der er ikke nogen der ikke kan 
eller har lyst. 

2.  Grønt flag og 
klimavandreudstilling 
i grøn sal i uge 45 

  Vi ville gerne hejse grønt flag, 
og lav en udstilling.  

3.  Gennemgang af 
møderne for det første 
halve år. 
 

 
 

møder: 
Onsdag 04.11.20 kl 08.15-10.15 
Mandag 23.11.20 kl.  
Fredag 08.01.21 kl.  
 
møde: 
07.12.20 kl. 12.30-14.00 

4.  Frikvarteresområdern
e. 

Ikke særlig glade for ude-områderne. 
Vi vil gerne have mulighed for at 
være inde i pauserne. 
Vi vil gerne have mulighed for at 
tage i Brugsen nu når vi ikke må tage 
i Rema.(for udskolingen) 
 

 

5.  Undervisning, hvad 
kunne gøres bedre 
ifølge jeres mening. 
 

Færre timer. 
Timer efter kl. 14.00 får vi intet ud af.  
Mere bevægelse i undervisningen 
selvforsvar og førstehjælp kunne 
være rart, så man kan forsvare sig 
selv og hjælpe andre, hvis det bliver 
nødvendigt. 

 



6.  Corona, hvad kunne vi 
gøre bedre. 

Spritten lugter af bræk. Kan vi få 
noget andet? 

 

7.  Eventuelt… 
 

Et sted løbehjul og el løbehjul kan 
holde. 
Fire Bolde banerne skal tegnes op 
 

 

8.  Næste elevrådsmøde: 
 

-Telefonerne i pauserne vil vi gerne 
have tilbage 
-Bedre ude områder. 
-Hvorfor må vi ikke tage op til 
brugsen, hvis de har sagt vi godt må? 
7. 8. og 9. 
-Vi vil gerne være inde i pauserne. 
-Noget så vi kan komme i læ, så når 
det regner bliver vi ikke våde. 
- mere bevægelse i undervisningen 
- Et sted løbehjul og el løbehjul kan 
holde. 
 

 

9.  Bestyrelsesmøde     

10.       

 
 


