Referat fælleselevrådsmøde
onsdag d. 27. september 2017 kl. 8.30-10.30:
Tilstede:
Jeppe H. (RØ), Alexander B. (TI), Kia (TI), Sofie (IS), Jeppe A.(NY), Acelya (HE), Louise (RØ), Yonis
(HE), Alexander A. (NY)

Runde fra skolerne
TI: Kia – Elevrådet på Nyager planlægger elevrådsdag - 27. nov. Aktiviteter styret af elever for elever. Mest ikke-sports aktiviteter, biograf, bagedyst, Computercafe, Volley, Håndbold…
Skolen ved at blive renoveret.
RØ: Skolen holder gammel elevaften. 9. klasserne serverer toast mm. For at tjene penge til dimissionsfest.
Ny kontaktlærer for elevråd - Emma.
NY: Lige kommet tilbage fra Skovly. Tur fra mandag – tirsdag. Alexander ny formand for Nyageres
elevråd. På Skovly blev det planlagt hvad der sker i året: Fest for mellemtrinnet mm. Legepatrulje
fra sidste år var en kæmpe succes.
HE: Hendriksholm elevråd planlægger talentshow. Ny madordning Agnes food. Skolebestyrelsen
har fundet ny ordning efter klage fra elevråd, forældre og elever.
IS: NYT: Har haft valgdag. Elevrådsrepræsentanter blev valgt fra alle klasser. Havde lånt stemmebokse fra kommunen. Repræsentanter fra elevrådet har været rundt og hverve i klasserne. Anna
og Sofie stod for det - det blev synligt for eleverne hvem der er med i elevrådet.
Elevrådet er glade for tiltaget.
Evaluering af Rødovredagen
Meget flot fremmøde fra FE. Kun 2 afbud.
Idéen. At have et ungepanel. Det virkede som om folk var interesserede, men bare ikke gad stå i
regnen. Dem der var der, syntes godt om det.
Meget regn.
God idé at stå sammen som Fælleselevråd på en dag som denne. God idé at dele flyers ud.
Planlægningen: Det var en god tur til byen - at være ude af huset.

Plan for året



Kontakte andre elevråd og høre hvad de laver. Netværk - Københavns FE. Tinne skaffer
kontaktdata. På næste møde går vi videre med det.
Elevrådsdag, uge 6 - 13. februar.
Mere synlighed på FE

Mere indhold fra FE
Hvilket indhold?



Overlevering til de nye FE – hvordan hverver vi nye medlemmer der virkelig har lyst til at
engagere sig?



Sociale arrangementer. Der vil bl.a. være noget planlægning af elevrådsdagen, hvor der kan
komme aftenmøder, hvor vi også kan være sociale.
Møde m. borgmesteren i Byrådssalen - på ét af møderne før november.
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Runde fra skolerne
Hvordan kan vi hverve nye medlemmer
Borgmester
Netværk med andre Fælleselevråd
Elevrådsdagen
Økonomi
Dagsorden til næste gang

