Referat af FE-møde tirsdag d. 13. september 2016
Tilstede: Kia og Astrid (Tinderhøj), Alexander og Jeppe (Nyager), Louise og
Jeppe (Rødovre skole), Amira (Valhøj), Tinne og Line (Ungecenter2610)
Afbud fra: Holger og Mathias (10. Kl.), Hendriksholm Skole, der ikke har fået
valgt repræsentanter endnu.
Ref. Line

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kort præsentation af alle
Hvad er FE- egentlig?
Kort runde - hvad sker der i elevrådene på skolerne lige nu
Brev til børne-skoleudvalget
Fotos/facebook
Dagsorden til næste møde

1.Kort præsentation af alle tilstede
2.Tinne og Line fortæller om FE´s funktion og sidste års arbejde i FE
3. Kia fortæller om et projekt om at lave en elevrådsdag på Tinderhøj
skole, det skal løbe af stablen 4. oktober og de er i fuld gang med
forberedelserne. Lærerne bakker op.
På Nyager har de haft et enkelt møde i år og på mødet fik de valgt
formand og repræsentanter til FE.
Louise fra Rødovre fortæller om deres første møde i elevrådet. Der er
blevet valgt formand og næstformand. På Rødovre står elevrådet bl.a. for
en trivselsdag for hele skolen.
På Valhøj har de endnu ikke haft elevrådsmøde - det har de i næste
uge. Elevrådet på Valhøj står for festerne på skolen og sidste år havde
elevrådet indflydelse på kantine/mad-ordningen.
4. Gennemgang af det kommunale politiske system og særligt børneskoleudvalgets rolle. Vi sender et kort brev til børne-skole udvalget, hvor
vi gør opmærksom på, at vi nu er etableret i FE, og vi vedhæfter vores
informationsfolder. Line og Tinne formulerer brevet, og FE-

repræsentanter godkender på Facebook inden brevet afsendes.
Det foreslås at vi gør opmærksom på os selv evt. via Rødovre lokalnyt.
Tinne spørger André om han kan komme til mødet d. 10.november 2016
5. Vi tager billeder til hjemmesiden
6. FE laver dagsorden til næste møde d. 13. oktober:
Præsentation
FE og økonomi,
Ungepulje2610,
Forberedelse af møde med André fra Rødovre lokalnyt i november
Socialt arrangement og eller overnatning?
Forslag fra elevrådskontaktlærere om fælles arrangement for elevrådene.
Dagsorden til næste møde
Evt.

