
Referat af elevrådsmøde 2/10 2019 
 

Til stede: 

• Alperen, 3y 

• Kawser, 3x 

• Semih, 2z 

• Esma, 2z (referent) 

• Rabia, 3y 

• Amenah, 2v 

• Deniz, 2v 

• Berke, 1z 

• Tugba, 1z 

• Zahraa, 1v 

• Stine Larsen (lærer) 

 

1) Godkendelse af fraværet fra sidst 

 

2) Evaluering af frivilligdagen 

- Mange gode aktiviteter. 

- Udsmykning af skolen hvor der blev samlet skrald osv. var ikke så spændende for alle.  

- Frivilligdagen skal fortsætte. Starte tidligere med at programmere, så eleverne endnu bedre 

kan forme hvordan frivilligdagen.  

 

3) Start på fredagscafeer 

- Elevrådet skal stå for fredagscafeer. 

- Formålet: At bringe folket samme og hygge som et fællesskab.  

Ideer:  

• En mad-dag hvor eleverne laver forskellige retter efter skole.  

• Der skal være en fast person der skal stå for madklubben.  

• Der skal være madklub en gang om måneden.  

• Der skal blive lagt penge ind til købet (finde budget —> Kawser og Rabia) 

• Find en dato (Kawser og Rabia) 

• Skal det koste penge fra eleverne?  

 

• Haloween-fredagscafee 

• Udklædning er frivilligt.  

• Det skal være i studyhall eller hallen.  

• Der skal være snacks og drinks.  

• Der skal være flere valgmuligheder til aktiviteterne som eleverne selv kan vælge imellem.  

 

4) Fester 

- I næste uge bliver der indkaldt til festudvalgsmøde.  

 

5) Siddepladser  

- Netværksgrupper skal bestemmes af læreren, men eleverne kan komme med ønsker til 

grupperingen.  



- Eleverne skal have mulighed for at bede om ønsker, så lærerne kan tage en gavnende 

beslutning ifb. trivsel og læring.  

- Dette skal snakkes med Hasan og Elmiye.  

 

6) Fravær  

- Sidste år lavede elevrådet en trivselspolitik der beskæftigede sig med hvad der kan øge 

social og faglig trivsel.  

- Præsentere trivselspolitikken i fællessamling.  

- Der kan være forskellige kampagner og konkurrencer.  

- Den klasse med det gennemsnittelige laveste fravær skal have en præmie.  

- Dette skal tages videre til Hasan og Elmiye.  

 

7) Sofaer 

- Der er ikke sofaer til stede i første sal.  

- Køb af nye sofaer: Der er to sofaer til salg på dba til ca. 600 kr. som Amenah havde fundet. 

  

 


