
Dagsorden Elevrådsmøde 28. oktober 2021 kl. 0950 

 

Tilstede: Alle undtagen Julius 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidst - Godkendt 

2. Nyt 

a. Fra formanden - Intet nyt 

b. Bordet rundt - Intet nyt 

3. Opfølgning på toiletsituation - Elevrådet har været rundt og inspicere toiletterne og 

redegjorde for diverse fejl og mangler. Der var enighed om, at forholdene var kritisable. 

Flere elever på skolen vil ikke bruge toiletterne og holder sig derfor til de kommer hjem. 

a. Særligt kritisable er: Låsene på dørene virker ikke ordentligt, flere steder kan låste 

døre skubbes op. Lyset er altid tændt, hvilket er spild af strøm. Der mangler meget 

ofte begge slags papirer og poser/holdere. 

b. Generelt er toiletter uindbydende og slidte. 

c. Elevrådets ønske: En generel renovering af toiletterne, herunder at låsenes skal 

laves, og lyset fikses. Papir og rengøring kan godt vente til ny rengøringsordning 

træder i kraft. 

d. Elevrådet vil inden næste skolebestyrelsesmøde: Lave et spørgeskema, samt samle 

oplysninger ind. Derefter vil de fremlægge det for skolebestyrelsen. (Philip er 

ansvarlig) 

4. Opfølgning på brug af midler 

a. Elevrådet har været rundt og spørge: 

i. Ønsker fra afdeling A: Bolde og sjippetov. Græs på legepladsen 

1. Elevrådet vil opfordre personalet til at bruge af klasseklasserne til 

indkøb af nye bolde. 



ii. Ønsker fra afdeling B: Bedre legepladser, Forbedring af Multibanen, 

frugtbod. Der mangler mål, hoppepude. Arbejdspladser i fællesrummet 

iii. Ønsker fra afdeling C.: Steder, hvor man kan arbejde. 

b. Elevrådet vedtog, at pengene skulle gå til bedre udeaktiviteter til afdeling B, og at 

Sara og Frida går til Anja sammen med Christian eller Thomas og finder ud af, hvad 

de kan få for pengene. 

5. Ungdomsskolen (ønske fra skolebestyrelsen) 

a. Astrid informerede om, at Skolebestyrelsen ønsker at elevrådet snakker om 

ungdomsskolens tilbud. Problemet er, at de unge ikke ønsker, at gøre brug af det 

tilbud, der er nu. De går i stedet op i hallen. Det er elevrådets opfattelse, at man 

først og fremmest gerne vil have et sted, man kan hænge ud, og derefter kan man 

lave forskellige aktiviteter. Man vil ikke betale for at kunne være sammen.  

b. Elevrådet udarbejder et spørgeskema til afdeling B og C. 

6. Info om kommende kontraktforhandlinger - Christian 

a. Møde med PB d. 4. november, kl. 0950. Se vedhæftede dagsorden. 

i. Nanna, Astrid og Philip deltager sammen med Christian. 

7. Dato og dagsorden for næste møde 

a. Opfølgning på tiltag 

b. Generelle problemstillinger og ønsker, f.eks. mangel på legeplads, manglende 

udendørs aktiviteter.  

c. Skolefest 

8. Evt. 

 


