Referat FE-møde 28. november 2017
Fremmødte: Kia TI, Alexander TI, Jeppe A. NY, Alexander NY, Louise RØ, Sofie IS, Anna IS.
Afbud fra: Acelya HE, Nathalie HE, Yonis HE, Jeppe H. RØ.
1. Principper for FE.
Beslutning: Vi fortsætter med kollektiv ledelse.
Beslutning: Det skal fremover være et FE-medlem der er ordstyrer.
Principper for ordstyrer:
At holde styr på og sørge for at vi når igennem dagens dagsorden
At alle får noget at skulle have sagt
Ordstyreren:
- Vælges i starten af hvert møde
- Vælges på skift mellem de fremmødte
- Vælges bland dem der har lyst til at tage opgaven
Vi vil udarbejde et sæt vedtægter for FE. Vi arbejder videre i arbejdsgruppe der mødes onsdag d. 29.11 kl. 15 i
caféen.
Stikord til hvad der kan forventes af et FE-medlem (skal skrives ind i vedtægterne)
Man skal:
 Have lyst til at være med
 Komme til møderne så meget det overhovedet er muligt
 Være parat til at mødes uden for skoletid når noget kræver ekstra arbejde
 Kunne arbejde for forhold for både egen skole og Rødovres skoler som helhed
 Følge med i dagsordener, referater og andre materialer
 Have lyst og mod på at sige sin mening
 Være engageret
 Tage arbejdet seriøst
 Respektere andres meninger

Herfra var først Kia derefter Anna ordstyrere.
2. Runden:
NY: Alexander, Jeppe: Skraldedag er indført én gang om ugen med klasserne på skift i én time.
RØ: Louise: Fællesdag for OB. Svært, ingen vil være med til fester of arrangementer når der ikke er mulighed for at
drikke alkohol.
IS: Anna/ Sofie:
Fedt elevråd. Folk er engagerede
Skraldeordninger - i venskabsklasser samarbejder de om at samle skrald.
Arbejdsgruppe: vandposter. Skolen har beviliget penge til rørarbejde
Postkassen - folk bliver gjort opmærksomme på at postkassen til elevrådet eksisterer. Skal bruges til forslag til
elevrådet, så du kan gå direkte til elevrådet. + ramme med billeder af elever i elevrådet.
Elevrådet har fået instagram (skolen har også et) til opslag om hvad der foregår.
TI: Alexander, Kia. Store elevrådsdag med aktiviteter styret af elevrådet. Møderne har på det sidste været brugt til at
planlægge. Ny skoleleder - Lars. Han rigtig god. Kommer i klasserne og lytter på hvad der foregår. Hjælper bl.a.
elevrådet med ’Store elevrådsdag’.
3. Elevrådsdag, torsdag d. 8. marts 2018:
Tinne skriver foreløbig invi til skoleledere og kontaktlærere for elevråd på skolerne. FE laver den egentlige invi der
udsendes senere.

Elevrådsdag 2018.
- Inspiration, motivation og sammenhold.
Mål for elevrådsdag:
Sammenhold i elevråd
Inspiration til elevrådsarbejde
Hvordan får vi aktiveret folk i elevråd
Ideer til elevrådsarbejde - idégenerering - give folk ideer med tilbage til deres elevråd
Ideer til Goodiebags: søge sponsorstøtte til goodiebags - Anna arbejder videre på sagen.
Kl. 15.00 i Cafeen i morgen d. 29.11.- møde om Elevrådsdag og vedtægter. Alle må meget gerne deltage.
Sofie, Anna, Alexander (NY) og måske Alexander (IS) kommer.
4. Nye medlemmer:
Vi opfordrer nye medlemmer til at deltage fra efter elevrådsdagen 8. marts.
Første møde derefter er d. 14. marts.
Vi opfordrer til at de nye FE’er kommer fra forskellige årgange, så vi får nogle mere flydende overgange af
medlemmer.
Tinne skriver et brev til kontaktlærerene om udskiftning.
5. Netværk:
Henvendelse til Frederiksberg FE
Vi vil gerne være med i et netværk med Frederiksberg FE med henblik på at forbedre den danske folkeskole. Vi
skriver til dem og så ser vi om de næste medlemmer af FE vil følge op når de kommer med.
Henvendelse til FFE
Hej Mads
Tak for jeres henvendelse.
Vi synes, det lyder som et godt tiltag, som vi gerne vil deltage i.
Er der mulighed for at høre mere om jeres tanker projektet? Hvad forventer I af vores deltagelse?
Vi står foran en stor udskiftning i vores Fælleselevråd i løbet af foråret, så vi kan ikke garantere samme engagement
fra de næste medlemmer.
Alligevel synes vi det er et spændende projekt og vi vil meget gerne høre mere.
Mvh. Sofie og Fælleselevrådet i Rødovre.
6. Borgmester:
Vi udskyder at bede om et møde med borgmesteren og besøg på rådhuset/rådhussalen. Vi har ikke tid lige nu.
Måske er det et projekt for de næste nye medlemmer af FE.
7. Økonomi:
Vi har 1700 kr. tilbage i budget 2017. Vi afsætter 500 kr til forplejning på decembermøde om planlægning af
elevrådsdag.
De sidste 1200,- kr forsøger vi at få overført til budget 2018.
Vi opstiller budget 2018 på mødet d. 11.01.18.
8. Dagsorden til næste møde 11.01.18.:
Valg af ordstyrer
Runden
Status på Elevrådsdag
Status på spons
Status på FE-samarbejder (København og Frederiksberg)
FE-vedtægter
Budget 2018
Evt.

