Elevrådsmøde 3.-9.kl mandag d. 6/3 2017 kl 10.1511.00

Dato:
Mødeleder:
Fraværende:

6/3 2017
Emma/ME/MH
5c, 6b, 6c, 7t, 7y, 8s,
t, u, v, y
9 s,t og y

Afbud:
Ref: Mette

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af
referat (5 min)

Referatet er godkendt

2. Status på indendørs
stjerneløb - Emma og
Freja (5 min)

Emma og Freja var begge fraværende.
Det har været svært for Emma og Freja at organisere et løb med de
indkomne ideer til aktiviteter.

3. Herefter deler vi os
op

3.-6.kl fik "fri" fordi Marie er syg - hun indkalder til
et ekstra møde med elevrepræsentanterne på et
senere tidspunkt

3-6.kl:
1) Regler og rammer
for fodboldbanerne lav nogle nye, der
tilgodeser eleverne
bedst muligt.
7.-9.:
1) Indendørs
studiemiljøer - 7u er
tidligere kommet med

Trine orienterer om den kommende elevtrivselsundersøgelse. Hver elev skal
udfylde undersøgelsen og I får tid til det i undervisningen.
Undersøgelsen løber fra nu indtil 24/3

7Us forslag til studiemiljøer synes ikke aktuelt mere.
Der er ingen, der ønsker at arbejde videre med ideen
om at skabe studiemiljøer i byg 10.

et forslag om
studiemiljøer i byg 10.
Hvem vil arbejde
videre med konkrete
løsninger på det?

Det er det generelle indtryk, at der mangler pladser
til at sidde ved, når der spises.
Forslag:
- Måske kunne bordene stilles mere taktisk fx
langborde.
- der kunne åbnes for foldedøre for at gøre rummet
2) 12-pausen på Bølgen
større
hvad fungerer på
- Baljen kunne bruges, så trykket af elever tages
Bølgen i pausen?
- når maden skal over disken, vil det være god med
Og hvad kan eleverne
flere hænder, så ekspeditionen gik hurtigere
selv gøre for at
- musik i højtalerene
pausen på Bølgen
- kan afkrydsning være mere smidig?
bliver en succes?
- skal man melde sig til mad for at sikre, at der er nok
til dem, der ønsker at købe. Stor ros til madens
kvalitet.
4. Punkter til næste
møde

5.

