Referat Fælleselevrådsmøde 26. oktober 2017
Runde fra skolerne
Islev:
Skolebestyrelsesmøde:
Principper for vikardækning: Fra skolebestyrelsen (alle skoler skal have). Deles op i lang- og kortstidsfravær. Hvad er målet for vikardækket UV - at undervisningen fortsætter ifht. Årsplanen. Arbejdsgruppe arbejder videre.
Sofie og Anna genvalgt. De får to ’føl’ der kommer med i FE fra ca. marts.
Tinderhøj:
Vil gerne have elevrådsdag på skolen igen. Der mangler lidt gejst fra/i elevrådet.
Rødovre:
Jeppe H. : Der mangler elevrepræsentant i skolebestyrelsen. Der er svært at komme igennem med
ønsker - begrundes med økonomi og at det ikke er noget elever kan bestemme.
Nyager:
Jeppe A: Ikke møde siden sidst. Debatmøde for udskolingen i forbindelse med kommunalvalget.
Partierne repræsenteret. Debatten kom meget til at handle om DF/indvandring.

Ideer til elevrådsdagen.
Hvad kan man arbejde med i elevrådene på skolerne?
Hvordan kan elevrådet/formanden få indflydelse?
Hvordan kan man få status om elevrådsarbejdet/elevdemokrati på skolerne?
Valgdag har skabt meget fokus på Islev for elevrådsarbejdet. At gå ud i klasserne og reklamere
Principper for elevråd kan være…

Hvordan hverve nye medlemmer
Islev har valgt to føl der skal følge formændene i år. De er også kandidater til at være med i FE fra
foråret.
Hvad er vigtigt at sige når vi præsenteret FE?:
Hvad har FE lavet?

Borgmesterbesøg
Har vi tid til at besøge Erik Nielsen?

Netværk med andre fælleselevråd
Jeppe H. har snakket med Carl Lowies fra Københavns FE - de vil gerne lave fælles FE-møde med
os og evt. andre. Jeppe H. spørger Carl om vi må komme på besøg på et FE-København-møde.

Elevrådsdagen – punktet blev ikke behandlet.
Økonomi – punktet blev ikke behandlet.
Dagsorden til næste gang:
1. Principper for FE (referent, mødeleder, etiske regler, hvad kan man forvente af et medlem?)
2. Runden
3. Elevrådsdagen
4. Principper for FE
5. Nye medlemmer
6. Netværk andre FE
7. Borgmester
8. Økonomi
9. Dagsorden til næste gang
evt.

Evt.

