Referat FE-møde 14.03.18
Fremmødte:
NY: Alexander 9. kl., Yousef 9 kl., Alberte 7. kl., Ida 7. kl,
TI: Mathias 7. kl., Emilie 7. kl., Sara 7. kl., Alexander 9. kl., Kia 9. kl.
RØ: Jeppe 9. kl, Max 7. kl., Louise 9. kl.
VA: Amira 6.kl.,
HE: Emma 7.kl., Natasja 7. kl.
IS: Sofie 9.kl., Anna 9.kl., Marius 7 kl., Anastasia 6.kl.
Ungecenter2610: Line og Tinne (ref.)
1. Navnerunde
Velkommen til alle de nye – hvor er det fedt I er kommet!!!
2. Nyt fra skolerne
- Et punkt hvor hver skole fortæller hvad der er sket i Elevrådene på skolerne.
RØ: Elevrådsdagen – stor opbakning om at lave talentshow ligesom på HE. Det kommer
nok på næste år.
NY: Elevrådsdagen har givet mange idéer til elevrådet. Stemning for talentshow. Nye tider
for festlig fredag.
TI: Møde senere i dag. Ellers ikke så meget nyt. Lavede liste på elevrådsdagen.
HE: Bruger mest tiden på talentshow, da det er lige nu.
VA: skabe på gangene til eleverne, vil indrette fællesrummet til pauserum.
IS: Intet møde siden sidst. Elevrådspostkassen skal tages mere i brug – del af fokus på
hvordan elevrådet bliver mere synligt. Arbejdsgruppen for ’vandpost’ arbejder videre.
3. Evaluering af elevrådsdag
Hvad synes I om elevrådsdagen.
- Det var svært at styre tidsplanen, men det blev løst ved at FE´erne improviserede.
- Der er en oplevelse af, at have overblik over dagen fra deltagerne. God intro til
dagen og guidning gennem dagens program.
- Evalueringen fra dagen viser høj grad af tilfredshed og en oplevelse af, at
workshopsene var brugbare for det videre arbejde i de enkelte elevråd. (82 %
oplever at have fået nye ideer til hvad elevrådet kan arbejde med).
- Ca. halvdelen har fået mere lyst til elevrådsarbejdet efter elevrådsdagen.
- Ideer til fremtidige elevrådsdage bør gennemses i evalueringen i forbindelse med
planlægning af næste års elevrådsdag.
4. Hvad går FE ud på? - de gamle fortæller til de nye
Vi holder møder
Laver elevrådsdag
Prøver at blive hørt på politisk niveau
Hyggeaftener

Der bliver ’lavet noget’, større forståelse for de andre skoler,
Medlemmerne tager det seriøst –
Man glæder sig til at komme…
Deltaget i Rødovredagen
-

Fremadrettet
gøre mere for at nå ud til politikere
lokalavisen
samarbejde med andre Fælleselevråd – skabe forbindelser og samarbejde
fortælle om FE-arbejdet i skolebetyrelser
måske lave elevrådsdagen om – måske med besøg af politikerne
gå efter at være ’elevvenlig kommune’

5. Gennemgang af FE-vedtægter
Tinne gennemgår vores vedtægter
6. FE-folderen - skal den opdateres?
Vi laver ny folder om FE på næste møde. Vi laver små blandede grupper der
kommer med input og idéer til hvordan foleren kan se ud. En arbejdsgruppe samler
resultaterne.
Vi undersøger også hvad vi kan gøre ved PR generelt. Hvem skal vide hvad om os –
og på hvilken måde?
Evt.
Hvem tager med på generalforsamling DSE? 20.-22. april?
Max, Jeppe H., Alexander A., Sofie, Anna, Kia?, Alberte, Amira, Alexander B.?,
DSE er en elevrådsorganisation for hele landet.
Vil FE give penge (450,-kr) for Alexander A’s og eventuelle andres deltagelse i
Generalforsamling, hvis de ikke kan få betaling fra skolerne?
Vedtaget!

Dagsorden til næste møde tirsdag d. 17. april kl. 8.30-10.30:
1.
2.
3.
4.
5.

Runden
Arbejde med FE-folder og PR
Økonomi
Generalforsamling DSE
Brainstorm om FE-opgaver i næste skoleår
EVT.
6. Ny dagsorden

