
Referat: Elevrådsmøde - 27/8-2021
Tilstede: Yusuf, Esmanur, Birdal, Berke, Mahnoor, Alaan, Serhat, Jasin, Aida, Mikkel.

Følgende farvekode snakker vi videre om til næste møde
Følgende farvekode går formandskabet videre med til ledelsen

● Valg af elevrådsforperson: Yusuf - Næstforperson: Aida.

● Klasseaktiviteter: Følgende aktiviteter er igangsat:
○ 3.z har lagt en plan for aktiviteter
○ 2.z har lavet brainstorm over hvad de vil lave - klasselærer finder favoritten
○ 1.z har aftalt en masse aktiviteter i forskellige
○ 1.v bowling og måske paintball
○ 2.v måske painball med 1.v

● Kantine/maskine: Der ønskes nogle flere varianter af snacks i maskinen. Vi får en
brochure fra Steven, hvor elevrådet kan vælge nogle varianter.

○ evt nogle frost retter i en maskine?
○ Kan vi få implementeret madordningen fra ISH på KPG?

Yusuf bringer det videre til ledelsen

● Stole i HF afdelingen. Disse er ret dårlige at side på, er det muligt at søge om at få
nogle nye? Kan man få de samme som STX? Kan man evt tage stole fra musikrum
over til HF-rum? Kan man få sofaer i studyhall.
Yusuf bringer det videre til ledelsen

Lokale (ift plads og socialisering)
● Yusuf: Der ønskes at klasserne kan “prøve” hinandens lokaler, i en social kontekst.

det kunne gøres ved at man skiftede rundt engang imellem. Dette skal bringes til
ledelsen og skemalæggeren.

● Når der fx er kemi bliver P3 meget trængt. Kan disse timer flyttes til et større lokale,
med plads til flere? Helga kan evt kontaktes.
Yusuf bringer det videre til ledelsen

● 1.V synes at deres lokale er for lille. Kan der gøres noget? Dette emne snakker vi
videre om, og bringer fx frem på et senere møde, hvor det skal prioriteres.

● Toiletter: Der nedsættes et toilet task-force som kommer med et oplæg til hvad
eleverne ønsker af forbedringer.
Jasin og Berke nedsættes som toilet taskforce. De kommer til næste møde med
oplæg til forbedringer.

● Bederummet: Der ønskes fri adgang til bederummet. Kan eleverne få et chip de kan
bruge til bederummet? kan evt hentes på kontoret.
Yusuf bringer det videre til ledelsen

● Arrangementer:



Oplæg til at lave fælles grillarrangement med alle, på tværs af klasser.
Skal skolen tage initiativ til noget. Kan elevrådet arbejde på nogle idéer til
arrangementer. Dette emne snakker vi videre om til næste møde

● Telefoner: De bliver næsten kun samlet ind på HF, men ikke i samme grad på STX.
Der ønskes en ensretning eller afskafning af ordningen. Måske dette skal debateres i
klasserne inden det bringes videre til ledelsen?

● Samarbejde med ISH: Der er skabt kontakt til ISH og vi afventer at de har
konstitueret sig. Derefter vil de kontakte os igen.

● Finde en kassér.

● Finde en UMR (Skal dette evt være næstforpersonen?)

UMR:
Inddrage og repræsentere andre elever, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet
Deltage på arbejdsmiljøgruppemøder, når der bliver behandlet sager om undervisningsmiljøet
Deltage i alle fire faser (kortlægning, vurdering, igangsættelse og opfølgning) af skolens lovpligtige
undervisningsmiljøvurdering
Her er lidt info om kurset:
https://dcum.dk/ungdomsuddannelse/vaerktoejer-og-inspiration/umr


