Dagsorden torsdag d. 14. juni kl. 8.30-10.30
Fremmødte: Amira (VA), Max (RØ), Alberte (NY), Anastasia (IS), Ida (NY), Frederik (TI)
Afbud: Sara (TI) , Emilie (TI), Yousef (TI), Marius (IS)

1. Ordstyrer: Alberte
2. Runden
RØ: Intet elevrådsmøde på skolen siden sidst.
VA: Intet elevrådsmøde på skolen siden sidst.
IS: Møde siden sidst, men ikke så meget nyt
NY: Hvad skal pengene fra høstfest skal gå til? Donerer pengene fra høstfesten til hjælpe org.
3. Nyt fra LB (Danske Skoleelever)
Max: De har arbejdet på årshjul
Introkursus for nye medlemmer i det lokale netværk. Repræsentant fortalte om DSE. Lærte om
hvad DSE har været med til. DSE holder kurser for elevråd - måske en idé for FE?
Hvis I vil følge med i DSE’s arbejde
Insta: dsekbhomegn FB: DSE Københavns omegn.
4. FE-folderen - nyt fra arbejdsgruppen – udsat til arbejdspunkt sidst på dagsordenen.
5. Rødovredag
Hvad vil vi?
- reklamere med PR på skolerne
- plakat med hvad der sker i Rødovre - kulturnat, Rødovredag.
- Ungepanel igen…
- købe meget slik
- kan vi få elevrådene til at komme?
- kage på bordet
Vi beslutter os for at lave ’Ungepanel’ på Rødovredagen.
Første møde efter sommerferien skal vi planlægge Rødovredagen.

6. Opgaver til det ’Ny FE’
- Rødovredagen
- Elevrådsdagen - skal dagen ligge tidligere på året? Måske i november/januar.
- Facebookopslag - ideer til FE, lave hjul og ’trække lod’ om hvilke opgaver vi skal arbejde med.
- Bedre samarbejde med Rødovre Lokalnyt
- Årshjul - for FE…
- årlig -fest med nomineringer ex. ’årets skøreste idé’ (kan det bruges som idé til elevrådsdagen)
7. Vedtægter for FE - er ’Det nye FE’ enige i vedtægterne?
Sidste FE har lavet vedtægter (regler) for hvordan vi arbejder i FE. Vi udskyder punktet til
efteråret.
8. Skal vi være ’Elevvenlig kommune’ - i DSE-regi?
Alberte undersøger hvad ’Elevvenlig kommune’ er. Er det noget vi skal anbefale til vores politikere?
9. Fotos af nye medlemmer
10. Ny dagsorden til næste møde
Hoodies og Rødovredagen… 21. august kl. 12.30-15.30. Mødested kl. 12.30. Rødovre Station.
Evt. Intet
Arbejde med FE-folder:
Formålet med FE? (Amira og Alberte) + evt. logo
Hvem er med - hvor mødes man osv.? + Fællesskabet i FE (Ida og Anastasia)
Hvad arbejder vi med? (Max og Frederik)

