Elevrådet 2019-20

Referat af Elevrådsmøde uge 39, mandag 23.9.2019
Velkommen til Elevrådet 2019-20!
Præsentation af Elevrødderne 2019-20
1. klasse: Frida
2. klasse: Alma, suppleant Arya (1.-2. kl.)
3. klasse: Ida
4. klasse: Fie Constance, suppleant Bror (3.-4. kl.)
5. klasse: Freya Soﬁe, suppleant Malia
6. klasse: Ellen, suppleant Rosa
7. klasse: Ea, suppleant Lilly
8. klasse: Laura, suppleant Asta
9. klasse: Nora, suppleant Kirstine
Valg af formand: Ea 7. klasse, Nora 9. kl. næstformand
Vi mødes i følgende uger om mandagen fra kl. 11:00-12:00:
Uge 39
Uge 45 forslag til mad og tema til skolefesten, Indsatsområder
Uge 48
Uge 3
Uge 5
Uge 9: Planlægning af Trivselsdag/Elevrådsdag fredag den 28. februar 2020
Evaluering af året!
Information fra foreningen Danske Skoleelever om foreningens arbejde.
Formanden har modtaget post
Indsatsområder for Elevrådet i dette skoleår:
● Elevrådet deltager i planlægning af Skolefesten. Alle klasser medbringer tre
forslag til Mad og Tema på næste møde i uge 45.
● Elevrådet arrangerer en fællesdag på tværs af alle klasser på skolen
(Trivselsdag) til a oldelse fredag den 28. februar 2020.
● Klasserne kommer med forslag til, hvordan skolen kan arbejde med de 17
verdensmål i konkrete handlinger. Debat i klassen. Elevrådet fremlægger
forslagene på mødet i uge 45.
● Klasserne kommer med forslag til, hvordan skolen kan blive grønnere og f.eks.
sortere aﬀald bedre. Debat i klassen. Elevrådet fremlægger forslagene på
mødet i uge 45.
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● Har klassen lyst til at planlægge/a olde Morgensangen i løbet af skoleåret, så
aftaler de det bare med Tom og Gitte. Elevrådsrepræsentanten er tovholder på
det.
På mødet havde Elevrådet ideer til bl.a. aﬀaldssortering, mad til skolefesten, tema til
skolefesten.
Vi talte om de 17 verdensmål - om muligheden for at lave gruppearbejde på tværs af
klasserne og fremlægge for resten af skolen. Vi kunne også vælge nogle af
verdensmålene og lave værksteder, som alle grupper besøger på en temadag.
Forslag til en grønnere skole: På stjerneløbet på Houens Odde kunne man lære
hvordan man bliver bedre til at passe på miljøet.
At købe ægte planter i stedet for plastik-planter i klasserne. At sortere skrald og ikke
laminere så meget. At lave køkkenhave i skolegården. A olde aﬀaldsindsamling på
skolen, hvor alle klasser deltager. Forslag om at installere solceller på skolen er
allerede sendt som mail til Inge Fjord.

Referat af Gitte
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