
Elevrådsmøde 14/9-2020 
Tilstedeværende: Hele elevrådet med undtagelse af Deniz Cetin. Sara er med over Zoom lidt af 
tiden. 
 
Kantineordning: 
Muhammed 3.Z stiller forslag om at der skal oprettes en kantineordning på skolen, da det i de 
kolde perioder er surt at skulle gå til de lokale steder. 
Efter lidt debat kommer vi frem til at en løsning kunne være en automat med både salater og 
opvarmelige retter. Mikkel vil spørge Hasan om det er muligt at få sådan en automat og dertil 
indkøbe nogle flere mikrobølgeovne, således at der ikke bliver for meget kø. 
 
Frivilligdagen: 
Da dagen er udskydt, vil repræsentanterne høre i klasserne om der er interesse i at få et modul 
til at pynte lokalerne op. Det kunne være både med og uden lærer.  
Repræsentanterne spørger ude i klasserne og vender tilbage til næste møde! 
 
Røgfri skoledag: 
Efter meget debat kom elevrådet frem til at der skulle være følgende konsekvenser ved at blive 
taget i at ryge i skoletiden (det understreges at det ikke forventes at de skal tages i brug). 
Oplæg til konsekvenser for dem som bliver taget i at ryge. 
 
Når en elev “tages” i at ryge i skoletiden følges følgende procedure: 
1: Læreren skal først tage en snak med eleven 
2: Læreren siger det til Elmiye og Elmiye advarer om at næste gang gang ryger SU 
3: SU ryger. 
 
Konsekvenserne er vedtaget ved simpelt flertal 
 
Fredagscafe: 
Der er ønske i at oprette fredagscafe igen. Kan det lade sig gøre ift corona? 
Nok ikke lige nu, men vi åbner op for det så snart det er muligt igen! 
 
Diverse: 
Der skal være flere stikdåser i klasselokalerne! - Mikkel giver Steven besked 
 
Spil i study hall - kan det lade sig gøre? Mikkel Spørger Hasan om et eventuelt budget 
 
Kan vanddispenseren komme op at køre igen - evt med håndsprit? 
 
Snakke om nye møbler i studyhall til næste møde! 


