Elevrådsmøde 3.-9.kl mandag d. 04/09 2017 kl 12:30-13:15

Dato:
Mødeleder:
Fraværende:
Afbud:
Ref: Marie

04/09 2017
ME/MH
8 s,t,u,v 9s, 9t, 9v,

Dagsorden
Referat
Gennengang af referat
og dagsorden
1.

Hvilke nogle ideer har I (eleverne) til mindre
arrangementer på kryds og tværs der kan skabe mere
sammenhold på skolen. Det kunne f.eks. være fælles
læsedage, hvor de større læser for de små, fælles lege,
legepatruljer, pennevenner, venskabsklasser osv.
Projekterne skal være overskuelige, forholdsvis nemme at
arrangere uden for meget forberedelse.
Målet er at skabe en kultur på skolen, hvor vi styrker
sammenhold og fællesskab på tværs af årgangene.
Her kommer en liste over de idéer der blev fremlagt
til møde fra de forskellige årgange:

Sammenhold og
2. fællesskab

3.
Fordeling af multibane i
12 pausen

- kagedag/bagedag/maddag
- buffet - fælles frokostbuffet
- læse for hinanden
- fysiske lege (planlagte lege)
- aktiv dag
- venskabsvenner (store venner)
- pennevenner
- løb med poster
- fælles fagdage
- morgensamling
- nissevenner til jul
- fælles tur
- talent konkurrence
- efter skole aktiviteter (LAN party)
- projektuger på tværs af årgange
- bytte lærere (så eleverne på de forskellige årgange kan
lære lærerne ar kende)
- elever er lærere og skal stå for noget undervisning (de
små for de store og omvendt)

4-6 klasse skal i år dele multibanen i 12 pausen. Kom med
et forslag til en fordelingsmulighed, så alle har lige meget
tid på banen i løbet af ugen.

Efter et møde med repræsentanter fra 4-6 årgang, er vi
blevet enige om følgende:
Mandag - fælles
Tirsdag - 4
Onsdag - 5
Torsdag - 6
Fredag - fælles
Dette bliver ikke effektueret før uge 37 - når alle har fået
udsendt skemaer og de er blevet hængt op ved
multibanen.
4.

5.

Eventuelt

Punkter til næste møde
25/09 2017

De kommende mødedatoer for det næste halve år er følgende:
25/09, 20/11 og 11/12

