Referat tirsdag d. 17. april kl. 8.30-10.30:
Tilstede: Jeppe H., Alexander B., Max, Marius, Anastasia, Amira, Alexander A., Alberte, Ida
Afbud: Kia, Anna, Sofie
Ordstyrer: Jeppe H.
1. Runden
Rødovre Skole : Intet nyt siden sidst
Nyager: Planlagde Mellemtrinsfest, der skal afholdes 18. Maj. Elevrådet står for planlægning og afvikling.
TI: Har holdt møde hvor der blev udnævnt ny formand, FE-representanter mm.
Islev: intet møde siden sidst
Valhøj: Møde er aflyst pga. innovationsuger (1. – 8. Klasse)

2. Arbejde med FE-folder og PR.
Forslag til ny FE-folder:
Vigtigt indhold:
Hvad vi arbejder med
Facts
Hvem vi er
Skære mængden af tekst ned – generelt er der for meget
Hvad har vi lavet – i stedet for kalenderen
Mindre plads til kontaktinfo
Elever fra 7., 8. og 9. Klasse
Mere om fællesskabet i FE
Ikke vigtigt:
Kalender – kun for medlemmer
Layout:
Flere farver
Andet forsidebillede
Nye billeder – flere farver
Fotos med FE- oplevelser fra FE
Hvem vil være med i arbejdsgruppen:
Amira, Alberte og Marius

Hvor skal FE være synlige – og hvordan sørger vi for synlighed?
Elevrådene på skolerne – spørge om at få et fast punkt på dagsordenen til elevrådsmøderne, hvor
vi fortæller om hvad der foregår i FE.

Rødovre Kommune – Brev til Børne-Skoleudvalget
Skolebestyrelserne – Bestyrelsesmøder: Nyt fra elevråd og fælleselvråd.
FE på besøgsrunde til andre skoler/bestyrelsesmøder
Til skoleeleverne - Plakat – kender I Fælleselevrådet i Rødovre?
Rødovre Lokalnyt – Gode historier skal med: Elevrådsdagen, Rødovredagen, andet…
3. Økonomi
FE har i år brugt 2510,74 kr., som alle er brugt på Elevrådsdagen 8. marts.

4. Generalforsamling DSE
Max, Alberte, Alexander B, Jeppe, Anna, Sofie
og Alexander A.

5. Brainstorm om FE-opgaver i næste skoleår
Lave PR som nævnt i pkt. 2
Elevrådsdag
Events for skolerne
Tage på skolerne og fortælle om FE’s arbejde for at gøre skolerne bedre
- Spørge om eleverne har gode idéer til hvad vi skal arbejde med
Indsamling til et godt formål
Tur for fælleselevrådet – til andre lande?
Vi tager punktet på igen på næste møde, hvor der er flere af de nye medlemmer repræsenteret.
EVT.
- intet
6. Ny dagsorden til 15. maj, kl. 8.30-10.30.
1. Dagens ordstyrer findes
2. Runden
3. DSE - generalforsamling
4. Brainstorm om indsatsområder for næste skoleår
5. PR – arbejdsgruppen til folder – flere medlemmer?
6. Økonomi – forslag til budget
7. Fotos af nye medlemmer til hjemmesiden + gruppebillede
EVT.
8. Ny dagsorden laves til næste møde

