
Referat af elevrådsmøde 11/6 2020 
 

Til stede: 

- Alperen 3y 

- Amenah 2v 

- Berke 1z 

- Esma 2z 

- Sara 1v 

- Stine Larsen (lærer) 

- Elmiye Kolukisa (vicerektor) 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidst 

Referatet er godkendt. 

 

2. Røgfri skole 

Alle skoler skal blive røgfri i skoletiden. Den 19. juni kommer der til at være et virtuelt møde på 45 

min, hvor hele elevrådet har mulighed for at deltage og stille spørgsmål.  

 

 

3. Elevrådets deltagelse på lærermøde i juni 

Torsdag d. 25/6 eller fredag d. 26/6 holder lærerne PR-møder, og der skal komme en eller to 

repræsentanter fra elevrådet og fortælle om elevrådets arbejde i år / evaluere elevrådets arbejde 

(fordele og ulemper). Sara 1v deltager. 
 

4. Ny lejer i huset (ISH) 

I det kommende skoleår kommer der en skole mere i hovedbygningen, som kommer til at benytte 

vores fællesarealer. Det er ca. 100 elever fordelt i seks klasser. Indretningen af skolen bliver 

forandret, så KPG og ISH kommer til at have to afdelinger for sig.  

Årsagerne: 

Huslejen ville være for dyr, hvis vi skulle være alene det næste år.  

Vi har brug for en skole som er ca. 100 elever, da der er pladsmangel. 

Denne internationale skole havde deres grundskole i denne bygning før KPG.  
 

5. Evaluering af virtuel torsdagscafé samt brain storm på temaer for næste års 

fredagscaféer 

Der skal være ca. fire caféer.  

Ideer til næste års arrangementer ud over fredagscaféer: 

Foredrag (motivation) 

Bakkentur 

En tur til BonBon land 

Velkomst til den nye skole 

 
6. Mulig Bakkentur 

Bakkenturen kommer til at være i starten af skoleåret (august).  

 
7. Eleverne bidrag 



Eleverne skal have mulighed for at bidrage til de emner der skal blive taget op på elevrådsmøderne. 

Der kan eventuelt oprettes en hjemmeside, hvor eleverne anonymt kan komme med forslag. Hvis 

forslaget får nok likes, skal det blive diskuteret under elevrådsmøderne.  

 
8. Omstændigheder omkring eksamen 

Eleverne oplever at internettet eller det tekniske er problematisk under selve prøverne.  

 
Eventuelt: 

Der er ønske om at eleverne får mulighed for at printe gratis. 


