
Referat af elevrådsmøde 15/1 2020 

Tilstede: Deniz, Sara (1.v), Berke, Tugba (1.z), Amenah, Devran (2.v), Hafsa, Hilal (3.x), Rabia, 

Alperen (3.y), Stine Larsen (lærer, referent) 

Afbud: 2z (Esma, Semih)  

 

1: Godkendelse af referat fra 5/12 

Referatet blev godkendt. 

 

2: Bezzerwisserturnering 

Der er kommet en invitation til at deltage i en Bezzerwisser-turnering. Elevrådet mente ikke at det 

ville have elevernes interesse. Derfor tilmelder vi ikke skolen. 

 

3: Evaluering af fredagscaféen 13/12-2019 

Der var enighed om at det var en hyggelig fredagscafé og at vi skal gentage fredagscaféen. Det er 

første gang at elevrådet står for en fredagscafé, og det var meget vellykket, så stort klap på 

skulderen til elevrådet. 

Der var cirka 30 elever til stede. Det virkede som om folk hyggede. Det var en succes med både 

bagels, stoledans, limbo og karaoke. Næste gang skal der være flere bagels. 

Amenah (kasserer for elevrådet) fortalte at der var blevet brugt 608,50 kroner på fredagscaféen, så 

der er 4391,- tilbage af budgettet til resten af året (skal gå til fredagscaféer og Bakkentur). 

Der er kommet nogle klager omkring at elevrådet havde udloddet en præmie, hvilket ikke var 

korrekt. Elevrådet skal derfor undskylde over for eleverne. Det blev besluttet, at Alperen sender en 

besked ud til alle elever og lærere. 

 

4: Kommende fredagscaféer 

Det blev besluttet at afholde en ny fredagscafé den 28. februar. Her kan vi have fastelavnstema og 

slå katten af tønden eller spille bingo med præmier. 

Elevrådet vil gerne sælge bagels igen. Der skal være lidt flere end sidste gang, da de hurtigt blev 

solgt, evt. vil det passe med 30 halve. 

Der kan evt. være en torsdagscafé den 7/5, da der er fridag om fredagen. Dette lagde vi os ikke fast 

på endnu. 

 

5: Automaten 



Selve automaterne er ikke gode, men de kan så vidt vides ikke udskiftes nu. Alperen og Rabia kan 

forhøre sig om det på deres næste møde med ledelsen. 

Det vil være godt med mulighed for at betale med mobile pay eller kort. 

Det kunne være godt med bedre kaffe i automaten. 

Berke snakker med Steven om at lave en undersøgelse af hvad eleverne ønsker i automaten.  

 

6: Repræsentant i bestyrelsen 

Da skolens bestyrelse har ønsket at det er samme elev ved alle møder, blev det besluttet, at Esma er 

fast repræsentant i bestyrelsen. 

 

Evt.  

Toiletterne: Der er ofte papir som ligger og flyder på toiletterne. Det blev drøftet, hvad man kan 

gøre ved det. Vi lagde os fast på at få sat nogle skilte op, hvor det opfordres til at rydde op efter sig 

selv. Stine ser på dette. 

Vinduerne: Der er stadig koldt i klasserne. Alperen og Rabia tager det op med ledelsen på deres 

næste møde. 

Penge til vogntur m.m.: 1.v foreslår at der laves en pulje penge som klasserne kan søge til vogntur. 

Dette har tidligere været oppe, men det er meningen at klasserne selv skal gøre noget sammen for at 

samle penge ind. Der har fx været en klasse som har tjent mange penge ved at samle klassens pant. 

Man kan også sælge kage eller andet på skolen. 

Lokaler: 2.v har fået nyt lokale. De er tilfredse med bordene, men ønsker andre stole. Stine nævner 

det for Steven for at høre om det er muligt. 3.g’erne ønsker at være på samme etage som deres egen 

årgang. 3.g’ernes repræsentanter forhører sig hos Helga om det er muligt. 

 

 

 

 

 


