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Kantine / madautomater: 

Vi snakker videre om kantineordningen. Det understreges at der er et ønske om at kunne købe mad i 

automaterne. Der snakkes også om at der kan købes masker? Mikkel fortæller at Hasan er på sagen 

og er i gang med at få mobile-pay op at køre med nogle nye automater.  

 

Frivilligdagen: 

- Der laves et spørgeskema som spørger eleverne ift. om der skal laves et modul til at pynte 

op. Mohammed udformer det og giver en melding når der er et endeligt svar. 

 

Røgfri skole: 

Der kommer et nyt forslag til den praksis som skal udmøntes på skolen. 

- Forslaget er: Hvis en elev tages i at ryge skal læreren tage en samtale med eleven. Ved 

anden gang tager Elmiye en samtale. 3. gang skal skolen tage kontakt til elevens forældre, 

hvis denne er under 18. Der er ikke yderligere sanktioner. 

 

Studyhall: 

De nye møbler i studyhall er endelig kommet og det er vi glade for. 

Vi har fået et bordtennisbord på skolen. Kan vi åbne op for aktiviteter og lave nogle ordninger? 

Nogle klasser har forslået at åbne idrætshallen for aktiviteter i frikvartererne, men kun for bestemte 

klasser. Hvem skal have ansvaret for det? 

 

Forslag: 

- Kan vi lave en ordning hvor man kan låne en bordfodbold i receptionen med et ID kort eller 

andet? 

- Kan man lave samme ordning med udlejning af bolde til idrætssalen.  

 

Fysiklokalerne: 

Mange elever er frustrerede over at der er meget støj fra ISH når de har fysik, da de ofte benytter 

lokalet ved siden af. Dette bør tages op med skemalægger, fysiklærerne og ledelsen, for at høre om 

det er en holdbar situation. 

 

Pavilionen: 

 

Sara A. har følgende forslag:  

- Der ytres et ønske om at få varm vand ved toiletterne, samt at de gøres mere lækre 

- Måtter ved indgangene 

 

Vedtægter: 

 

Sara A. har en række vedtægtsændringer som hun fremstiller. Det besluttes at de skal fremsendes 

inden næste møde, således at vi kan stemme om dem 
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Tyrkisk som valgfag: 

 

Der ytres en bred interesse i at få tyrkisk som valgfag. Der er lavet en underskrift indsamling med 

20+ elever som efterspørger faget.  

 

Lektiecafe: 

 

Der stilles forslag om at lektiecafeen udbygges med bordtennis bord og sofaer, da rummet ikke 

bliver brugt tilstrækkeligt. Der er også mulighed for at der kan være nogle gruppearbejdsstationer i 

den ene ende, så vi kan beholde funktionen som arbejdsrum. 

 

Stillerum: 

 

Der ønskes en skillevæg, således at der kan være både piger og drenge på samme tid i tummet. 


