
Referat af elevrådsmøde 4/9 2019 
 

Tilstede: Deniz og Zahraa (1.v), Amenah og Devran (2.v), Tugba og Berke (1.z), Semih og Esma (2.z), 

Rabia og Dalia (3.y), Kawser og Hafsa (3.x), Stine Larsen (lærer) 

 

Referent: Stine Larsen (lærer) 

 

Dagsorden 

1. Formalia (dvs. regler om hvordan elevrådet fungerer) 

2. Konstituering (dvs. vi skal fordele roller: Næstformand, sekretær, kasserer og menige medlemmer) 

3. Frivilligdagen (Sidste år tog elevrådet initiativ til en frivilligdag for hele skolen. Ideen er at der skal 

foregå forskellige aktiviteter med fokus på bæredygtighed, samfundsarbejde og udsmykning af 

skolen) 

4. Evt.  

Festudvalg/fredagscaféudvalg (Kawser) 

Faste siddepladser (2.z) 

 

1: Formalia 

Vi startede med en præsentationsrunde, hvor det fremgik at mange af repræsentanterne fra 2. og 3. årgang er 

nye i elevrådet. 

 

Stine fortalte om formelle regler for elevrådet, der har rødder i elevrådsbekendtgørelsen. Elevrådet er til for 

at eleverne får demokratisk indflydelse på deres skole. 

 

Som elevrådsrepræsentant er man sin klassesrepræsentant og skal sørge for at spørge sin klasse om hvad de 

gerne vil have taget op, og man skal sørge for at informere sin klasse om, hvad der tales om og besluttes i 

elevrådet.  

 

Begge klassens repræsentanter deltager i møderne, og fraværet fra undervisningen godskrives. Der er 

mødepligt, så man skal melde afbud i tilfælde af sygdom. Elevrådet varetager elevernes interesser i 

samarbejde med skolens ansatte. 

 

Hvert møde skal have en dagsorden, og der skal føres referat samt noteres, hvem der er til stede, og hvem der 

evt. har meldt afbud. Alle mødedeltagere har ret til at tilføje et punkt til dagsorden. Punktet skal være 

sekretæren i hænde senest dagen før elevrådsmødet. 

 

2: Konstituering 

Formelle roller: 

Formand og næstformand deltager i møder med ledelsen og repræsenterer elevrådet udadtil samt har kontakt 

til evt. udvalg. 

Sekretær: Udarbejder dagsorden i samarbejde med formandskabet og skriver referat samt noterer fremmøde. 

Kasserer: I forbindelse med arrangementer, vil kassereren stå for overblik over økonomien. 

 

Elevrådet konstituerede sig med følgende roller: 

Formand: Kawser, 3.x 

Næstformand: Rabia, 3.y 

Sekretær: Esma 2.z 

Kasserer: Deniz 1.v  

 

3: Frivilligdagen 27/9 



I forbindelse med udarbejdelse af en trivselspolitik, besluttede elevrådet sidste år, at der skal være en 

frivilligdag, som alle elever deltager i. Formålet er at styrke fællesskabet på skolen og bidrage til gavn for 

samfundet. 

 

Elevrådet besluttede sidste år tre kategorier for dagen: Bæredygtighed - Samfundsarbejde - Udsmykning af 

skolen. 

 

Lærerne har lavet en brain storm over ideer til aktiviteter. Der kom desuden følgende ideer frem i elevrådet i 

dag: 

Klimademonstration 

Børnehospital - organisere aktiviteter, fx perler 

Plejehjem - spil, fx bingo, ludo 

Krisecenter - tjene penge til dem (husk ansøgning om tilladelse) 

Hospitaler - spil 

Udsmykning af kantinen, study hall 

”Rygeloft” mod regnen (hvis dette skal udføres, skal det undersøges om det er tilladt) 

 

Det blev besluttet, at eleverne melder sig til workshops på tværs af klasser. 

Det blev foreslået, at mentorene og deres mentees deltager i samme workshop. 

 

Der blev nedsat et udvalg for frivilligdagen: 

Kawser (krisecenter, frivilligcenter), Rabia (Red Barnet), Esma (plejehjem), Deniz (plejehjem), Dalia 

(børnehospital) 

 

Evt.  

Festudvalg/fredagscaféudvalg: Vi har nedsat et festudvalg/fredagscaféudvalg. Fra elevrådet deltager: 

Kawser, Deniz, Hafsa, Berke, Devran. Kawser vil desuden nævne på fællessamlingen, at alle der har lyst til 

at være med i udvalget kan melde sig. 

 

Ide til fredagscafeer: At der er sodavand og snacks.  

 

Ønske fra en klasse: 2.z foreslår, at ændre skolens politik med faste siddepladser. Fordele og ulemper ved de 

faste siddepladser blev drøftet. Det blev drøftet om man kunne ændre på faste siddepladser i 2.g/hf og 3.g. 

Dette vil dog kræve en ændring af skolens politik, hvilket ledelse og lærerne sandsynligvis ikke mener er en 

god ide. Men formanden og næstformanden kan tage det op og drøfte det med ledelsen. 


