Referat FE-møde torsdag d. 13. oktober 2016, kl. 8.30-10.30
Tilstede: Kia, Astrid, Sofie, Line og Tinne (ref.)
1. Velkommen og præsentation af nye og gamle medlemmer af FE
Sofie og Anne er repræsentanter fra Islev (gengangere fra Sidste år).
2. Runden – hvad sker der på skolerne
Kia og Astrid fortæller om ‘Store elevrådsdag’ på Tinderhøj.
Der har ikke været elevrådsmøde på Islev skole i dette skoleår.
3. Brev til skoleudvalget
Brevet er godkendt af de fremmødte og sendes til Børne- Skoleudvalget med en stabel foldere og små poser
Hariboslik som en hilsen J
4. Præsentation FE og økonomi, Ungepulje2610
Punktet er udskudt til et senere møde
5. Forberedelse af møde med André fra Rødovre Lokalnyt i 10. November 2016.
André fra Rødovre Lokalnyt kommer med på næste FE-møde, torsdag d. 10. Nov., hvor han vil fortælle os om
demokratiet og den frie presse.
Han vil komme ind på hvad det betyder for demokratiet, at vi kan sige vores mening og blive oplyst gennem
pressen. Han vil også give et par eksempler på hvordan de lokale borgere/foreninger eller andre, har formået
at få indflydelse gennem Rødovre Lokalnyt.
Spørgsmål til André fra FE:
Har det effekt når man er avisen – bliver folk mere klar over at man findes?
Hvem er det der læser avisen – når vi ud til dem vi skal?
Vil det være en god historie at vi holder fællesarrangement for elevråd eller andet om Fælleselevrådet?
Hvad skriver Rødovre Lokalnyt om unge – hvilke historier bliver skrevet?
6. Socialt arrangement og/eller overnatning?
Line og Tinne finder en dato til fællesspisning for FE – et arrangement hvor vi mødes og laver burgere og spiser
sammen.
7. Forslag fra elevrådskontaktlærere om fællesarrangement for elevrådene.
Forslag til dato: onsdag d. 8. Marts 2017
Tidsrum: Kl. 8.30-11.30
Tema: Hvad er godt elevrådsarbejde?
Danske Skoleelever – kan de komme og holde oplæg?
Kan André tænkes ind? – hvordan kan elevrådene bruge avisen?
Hvordan kan elevråd være mere end festudvalg?
Hvem bestemmer hvad elevrådene skal lave? – opgaver fra skolen/ elevinitiativer.
Hvordan sørger man for at der er kommunikation mellem elever og elevråd?
Hvordan bliver elevrådene synlige på skolerne?
Åbning af Erik Nielsen eller Flemming Østergård
Forslagene fra FE tages med på næste møde med Elevrådskontaktlærerne – så arbejder vi videre med

arrangementet på næste FE-møde
8. Punkter til dagsorden til næste møde – torsdag d. 10. november kl. 8.30-10.30
Velkommen og præsentation af nye og gamle medlemmer af FE
Runden – hvad sker der på skolerne
André på besøg
Fællesarrangement for elevrådene
Dagsorden til næste møde
Evt. Socialt arrangement og/eller overnatning?
Evt.
-

