
 

Elevrådsmøde 12.3.19 Udsat pga. sygdom fra 26.2.19   

1. Velkommen til 6. og sidste elevrådsmøde i dette skoleår 

● Godkendelse af referat.  
● Valg af referent. Lærke (Elevrådsformand.) 
● Hvem er tilstede? Isa 1., Clara 3., Dagmar 4., Laura., Ane 5., Thea 6., og Lærke 9.  

2. Evaluering af Trivselsdagen fredag den 8. februar 2019 

Elevrødderne spørger i alle klasser inden mødet for at medbringe: 

● Tre gode ting 
- 1-2 kl. Sjovt at være med til at planlægge det (Elevrådet), Alle posterne var 

gode. Det var godt at lære noget om andre børn, som har det værre end i har 
det. Det var godt at man kunne vælge sin egen sang.  

- 3.-4. kl. Det var tilfredse med alle posterne. 
- 5. kl. Det var godt at der var blevet lavet grupper.  
- 6. kl. Det styrker vores fællesskab. Det var nogle gode grupper. Det var elever 

der havde lavet det.  
- 7. kl. Lovene var gode, det var godt at de store og små var sammen.  
- 8.-9. kl. Det var et rigtigt godt emne. Det var en god dag! 
- Det var et rigtigt godt tidspunkt.  

● Hvad kan vi gøre bedre? 
- 5. kl. Man kunne evt. lave en kahoot.   
- 6. kl. Man skulle tage det lidt mere seriøst i grupperne, og man skal passe på 

at grupperne ikke skal stå og vente.  
- 7. kl. Igen skal man passe på med tiderne. 
- 8.-9. kl. Det var for store grupper. Lidt for kaotisk.  

3. Drøftelse af indgivne forslag fra alle klassetrin til emner, som Elevrådet skal forholde sig til 
eller arbejde videre med. 

- Drengene vil gerne have en form for parkourbane. Man kunne evt. være  
- Tiderne på hvornår danse timerne slutter bør ændres. Det fungere ikke i 

omklædningsrummene, når man står flere klasser og klæder om sammen.  
- Man skal tørre fødder efter bad i omklædningsrummene. 
- Udluftning i omklædningerne. Man kunne evt. lade dørene stå åben under 

dansetimerne.  
- Man må ikke spise i omklædningsrummene. Man kunne evt. lave nogle skilte til 

eleverne i Amok: Man skal rydde op efter sig! 

4. Eventuelt.  

● Er der andet, vi skal snakke om?  
- Lærke og Savannah, mobiltelefonen. 1.-2. og 3.-4. klasse.   

● Har det være godt at være i elevrådet? 
- Clara - Det har været rigtig sjov, men der kunne godt være lidt flere møder.  
- Dagmar - Der kunne godt være flere møder, men det var rigtig sjovt. 
- Laura - Det lever op til forventningerne. Det har været rigtig sjov.  
- Thea - Det har været godt at kunne tilbyde med nogle ting til skolen.  
- Ane - Det har været godt at være talsmand for sin klasse. Møderne kunne 

godt ligge på forskellige dage/tidspunkter.  
- Isa - Det har været sjovt! Man får nogle nye venner af at være i elevrådet.  
- Lærke - Det har været godt at lære nogle nye ting om skolen. Vi har drøftet 

nogle gode ting i løbet af dette år.  
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