
Dagsorden Elevrådsmøde 7. april 2022 kl. 0950 

Til stede: Nanna, Philip, Elina, Julius, Freja, Frida, Sara. 

 

Dagsorden 

1. Hej og velkommen 

2. Opfølgning og tiltag siden sidst. 

a. Ønske om adgang til Fællesrummet i afdeling B: 

i. Frida og Sara havde spurgt rundt. Der var lidt blandede regler for, hvem der må 

hvad. Men alle ville gerne ind i fælleslokalet i afdeling B tidligere end kl. 0800. 

ii. Det blev påpeget, at: 

1. Der er mange elever der sidder på gangen uden for alrum B mellem kl. 

0730-0800. Temperaturen i mellemgangene er kold, og der er ikke noget 

at sidde på. Alle årgange i mellemtrinet er repræsenteret. 

2. Man kan komme ind på skolen kl. 0730, og at der ikke er opsyn på 

gangene. 

iii. Astrid og Nanna skriver til skolebestyrelsen med ønske om at få det på til næste 

møde i skolebestyrelsen 

3. Elevrådsarbejdet resten af året 

a. Deltagelse i landsdækkende arrangementer - Generelforsamling d. 3.-5 juni i Hadsten 

i. Der var ikke nogen, der kunne deltage. 

b. Deltagelse i arrangement på fælleden d. 28. april 

i. Elevrådet melder seks medlemmer til. 

4. Besøg af fra Peter og Ulla 

a. PB orienterede om situationen vedr. toiletter. Der er iværksat to tiltag: 

i. Det gamle handicap toilet på gangen ved glasburet er blevet åbnet op. 

1. PB kommer rundt og orienterer. 



ii. Der sættes nye døre i toiletterne ved C6 og C7, disse døre har bedre låse og er 

mere lydtætte. 

iii. Toiletterne vil løbende blive renoveret, hele processen forventes at tage nogle år. 

iv. Peter undersøger om man kan ydereligere ting for lydisolering bl.a. på grund af 

rørene.  

v. Elevrådet påpegede, at toiletterne stadig ser gamle og nedslidte ud, men at de 

gamle handicaptoiletter. 

vi. Elevrådet opfordrede til at PB gik rundt med repræsentanter for at se, hvad der 

kunne laves af mindre reparationer, f.eks. lys, toiletbræt, mv. 

1. PB var enig i dette og ville løbende kontakte. 

b. UM orienterede om inddragelse af elevrådet i forhold til åbne uger. UM ønskede input 

i. Input fra elevrådet: 

1. Enighed om at der ikke skulle være ”Pride hvert år, for ikke at udvande 

konceptet. 

2. Godt med blandede grupper på tværs af årgange i afdelingen, som der 

f.eks. er i udskolingens introuge 

a. Man kan evt. tænke venskabsmakkere ind i ugen.  

b. Blandede grupper kan også være skræmmende og gøre, at man 

ikke havde lyst til at være med i løbet af ugen. 

3. Der må ikke være for lange pauser mellem aktiviteterne. 

4. Der skal gerne være indhold i aktiviteterne, så alle i en gruppe får noget 

at lave. 

5. Aktiviteterne må gerne ryste folk sammen 

6. Ønske om stationer rundt på skolen med forskellige emner. 



7. Ugen må gerne arbejde frem mod en afslutning, og den afslutning må 

gerne være fælles / på tværs. 

8. Det skal være en praktisk uge, hvor det faglige ikke er baseret på tekster, 

stile og så videre. 

9. Forslag til temaer / emner: 

a. Racisme, minoriteter 

b. Kreativitet og kunst 

c. Lidelser og udfordringer for den enkelte 

d. Ligestilling 

e. Bæredygtighed / FN´s Verdensmål 

10. Deadline for emne, medio maj. 

11. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Frida, Sara, Julius, Freja. 

5. Dato og dagsorden for næste møde 

6. Evt. 


