
 

 

 

 

 

Ny dagsorden til 15. maj 2018, kl. 8.30-10.30. 
 

 

Fremmødte: 

Jeppe A. NY, Max RØ, Sofie IS, Anna RØ, Frederik TI, Emilie TI, Sarah TI, Alberte NY, Alexander NY. 

 

1. Dagens ordstyrer  

Max. 

 

2. Runden  

TI: Der har ikke været møde siden sidst. 

NY: Ikke møde siden sidst. Elevrådet skal holde fest for mellemtrinnet fredag d. 18/5. der er hængt 

plakater op på skolen 

IS: Anna og Sofie har været til sidste skolebetyrelsesmøde. Der har været forsøgt at holde møder, 

hvor der så ikke er kommet nogen. 
RØ: Der har ikke været møder siden sidst.  

 

3. DSE - generalforsamling  

Det var en rigtig god generalforsamling! 

Der er lavet ny struktur for DSE, med regioner, regionalråd mm.  

For at DSE-medlemmerne kan forholde sig til forskellige områder bliver der holdt diverse kurser. 

De unge fra Rødovre deltog i: 

Anna: Digitale Skills 

Alberte og Sofie: Sexual undervisning om tabuer.  

Alexander: kursus i Lockout, hvordan det har indflydelse på eleverne 

 

Alberte og Max er blevet repræsentanter i Københavns Omegns Lokalafdeling for DSE.   

 

Vi opfordrer kontaktlærerne til at sende elevrådsrepræsentanter til DSE generalforsamling 

fremover – det er virkelig godt at være med. Man føler man har indflydelse og er ’vigtig’. 

 

Nyt fast punkt på dagsordenen i FE: ’Nyt fra DSE’ 

 

4. Brainstorm om indsatsområder for næste skoleår  

Hvad kan vi arbejde med i FE næste i skoleår? 

 

Inspirationshæfte med idéerne fra elevrådsdag 

Indsats til at styrke elevråd på de enkelte skoler- oplæg fra FE til skolerne 

Ny FE folder + PR 

Elevrådsdag - få deltagerne til at være med til at bestemme hvad der skal arbejdes med i FE. 

Rødovredag -  

Kursusdag - måske i ’Ungdomsbyen’ - DSE? 

Skal vi have FE-hoodies?  

Forslagene tages op igen af ’Det nye FE’ – efter at de gamle er stoppet. 

 



 

 

 

5. PR – arbejdsgruppen til folder.  

Blandt de fremmødte var der ikke flere der ønsker at deltage i arbejdsgruppen. 

Vi indkalder Amira, Alberte og Marius til møde for at arbejde videre med FE-folderen. 

 

6. Økonomi – forslag til budget  

Vi tager budgettet med i overvejelserne, når vi arrangerer det nye år.  

 
7. Fotos af nye medlemmer til hjemmesiden + gruppebillede EVT.  

Vi tager fotos af de nye der er her - og samler sammen hen over de næste møder 

 

 

 

8. Ny dagsorden til næste møde, torsdag d. 14. juni kl. 8.30-10.30 

 

1. Ordstyrer 

2. Runden 

3. Nyt fra LB (Danske Skoleelever) 

4. FE-folderen - nyt fra arbejdsgruppen 

5. Rødovredag 

6. Opgaver til det ’Ny FE’ 

7. Vedtægter for FE - er ’Det nye FE’ enige i vedtægterne? 

8. Skal vi være ’Elevvenlig kommune’ - i DSE-regi? 

9. Fotos af nye medlemmer 

10. Ny dagsorden til næste møde 

11. Evt. 


