
Dagsorden Elevrådsmøde 7.oktober 2021 kl. 0950 

Til stede: Frida, Sara, Julius, Ea, Elina, Philip, Nanna, Astrid (Christian og Thomas, kontaktpersoner) 

 

Dagsorden 

1. Velkommen til elevrådet 

a. Præsentationsrunde. - Eleverne præsenterede sig kort 

2. Oplæg til arbejdet i elevrådet. - Oplæg ved Christian og Thomas  

3. Vedtægter 

a. Gennemgang af forslag 

b. Revidering og vedtagelse - Vedtægterne blev godkendt og vedtaget.  

4. Valg af forretningsudvalg 

a. Formand - Astrid, 9. årgang valgt 

b. Næstformand - Nanna, 9. årgang valgt 

c. Sekretær - Philip, 8. årgang valg. 

5. Opfølgning og tiltag fra sidste skoleår 

a. Budget – Kort gennemgang af, hvad der er brugt penge på, bl.a. Prideflag og basket-kurv. 

Der er 4000,- som skal anvendes inden udgangen af året 

b. Tiltag - Gennemgang af projekter, der blev arbejdet med sidste år. Bl.a. Pride flag, Pride 

uge, skolefest. 

6. Oplæg til nye tiltag 

a. Elevrådet aftalte, at de ville høre i klasserne, hvad de 4000,- skulle bruges på. Det blev 

aftalt, at Sara og Frida ville høre i 3.,4. og 5. årgang, mens Philip, Elina og Julius ville høre i 

0.-3. årgang 

b. Projekter, som elevrådet overvejer at arbejde med i det kommende år: 

i. Traditioner: 

1. Jul 



2. Halloween 

ii. Hvordan skal vi lave en idébank og samle info ind fra alle elever. 

iii. Skolefest 

1. Elevrådet vil gerne involveres i planlægningen af skolefesten. Philip og 

Elina blev valgt som repræsentanter for elevrådet. 

iv. Toiletforhold 

1. Elevrådet var enige om at forholdene på elevtoiletterne er kritisable. 

Elevrådet ønskede at arbejde med denne problemstilling. Det blev aftalt, 

at alle skulle samle data ind så vidt muligt hver dag, for at have 

dokumentation. Philip samler observationerne og fremlægger dem på 

næste øde 

7. Dato og dagsorden for næste møde 

a. Torsdag d. 28. oktober (uge 43), kl. 0950. 

b. Der arbejdes primært med årets tiltag. 

8. Evt. 


