Dagsorden
Møde

Elevrådsmøde

Dato: 4. November
Alle indkaldte personer

Valgte elevrådsrepræsentanter fra 4. til 9. klasse

Fraværende:
Referent:

Sofie

Mødeleder:

Ahmad

Dagsorden

Referat

Opfølgning/aftaler

1.

7: må ikke forlade skolen.
8: Må ikke forlade skolen.
9: Må gerne forlade skolen.
Det er kontaktlærerne omkring hver
enkelt klasse, der må beslutte, om
klassen må gå hjem og spise i
pausen, siger Carsten. (Man må
stadig bare ikke være med andre
klasser)

Der skal presses på ledelsen
og bestyrelsen, hvis eleverne
har ønsker til deres
pauseområder.

Opdatering om corona og
reglerne (7. klasses
udgangstilladelse)

9. klasserne spørger, om vi
ikke bare kan få virtuel
undervisning i udskolingen,
når nu det hele er så restriktivt.

2.

Længden på møderne

Det er fint at sætte 2 lektioner af til
mødet, men vi bestræber os på at
have kortere møder.

Kortere møder.

3.

Førstehjælpskursus

På 9. årgang mener de, at man skal
have førstehjælpskursus i tilfælde af
situationer, hvor førstehjælp er
nødvendigt.
Udskolingen fra 6-9. skal have
førstehjælpskursus.

Tages med på
bestyrelsesmøde.

4.

Telefonerne i pauserne

Eleverne i 7. 8. og 9. vil gerne have
mobiler i pauserne, nu hvor de ikke
må være sammen med de andre.

Ditte taler med lærerne om
det på lærermødet.

9. vil gerne have, at det kun er 9. der
får sine telefoner i pausen.
Man har glædet sig i så mange år til
at gå i 9., og der skal også være
noget særligt ved at gå i 9.
5.

Områderne i frikvarterene

Besværligt at klasserne skal være
opdelt ved kunstgræsbanen.
5. og 4. føler sig blandede på deres
pauseområde.
5. vil gerne have bedre opdeling og
flere aktiviteter de kan lave på deres
pauseområder i
Der skal laves en bedre plan over,
hvem der er på hvilket udeområde
hvornår.
Man kunne også sætte skilte op på
de forskellige udeområder, hvor der
står klassebetegnelser.
4. klasse savner gårdvagter i 10- og
12-pausen især i 12-eren.
Der mangler ringesignal ved
kunstgræsbanen. Eller at man må
have telefoner dernede, så man kan
se klokken.

6.

Kantinen

Det er skidt at kantinen er lukket, når
man nu ikke må gå hverken i Rema
eller Brugsen - hvad hvis man har
glemt sin madpakke? Skal man så
gå med ondt i maven hele dagen?
Kan man ikke få en vikar for Pia?
Kunne man bruge 7. klasses
madkundskab til at producere noget
mad, der kunne sælges til de andre
klasser?
Må man sælge mad til andre på
skolen, som man har købt inden
skoletid, spørger Ahma
d?

7.

Placering af
skraldespande

Der mangler skraldespande udenfor Jørn siger, at restskraldet bliver
på pauseområderne, for mange
tømt hver dag.
tager også mad med udenfor.
Klasse Skraldespande kunne
placeres bedre i lokalerne, så de ikke
er mast nede i hjørnet. Det er bedre,
hvis de er placeret tæt på
døren/tavlen.
Det er ikke alle klasser, der synes, det
er et problem. De bliver til gengæld
ikke tømt ofte nok.

8.

Bedre valgfag

Idé til valgfag - en slags mediefag til
fotografering og klipning.
Der er ikke mange muligheder, og
valgfag på andre skoler og i 9. ser
mere spændende ud.

9.

Nyt fra klasserne

Flere gynger for 5.
Net i basketballkurven ved den
gamle multibane.
Fikset vandhanen på drengetoilettet
ved 9.
Hvad er meningen med de der
vendbare vandhaner i gården? Der
er hverken sæbe eller noget at tørre
hænder i, og er det ikke dumt at
drikke fra hænderne i coronatider?
Folk vender dem forkert og spilder
vand udover det hele.
Kan vi få små runde trampoliner i
gården? Til 1 person af gangen.
Redegyngen knirker - føles utrygt at
sidde på den.
toiletterne er beskidte. Kan man
enten få mere fokus på at holde
toiletterne rene eller indføre
tissemakkere igen.
Der er dårligt internet i 7.Y lokale 28.

10. Næste bestyrelsesmøde

18.11.2020 (Spørg Carsten
om tidspunkt)
Deltagere: Ahmad og
Caroline og Leander.

Næste elevrådsmøde: Man d.
23 nov kl. 12.30-14.00 (DL
skriver det i kalenderen på
aula)
EVT. Emma og Maja fra 6.Y får ikke beskeder over Aula til elevrådet. og alexander fra 5.X.
Punkter til næste møde: Corona og frikvartersområderne. Opsamling på telefoner i
pauserne. Juleklippedag.

