Referat FE-møde 9. november 2016

Tilstede:
Olivia (NY), Jeppe (NY), Alexander (NY), Sofie (IS), Anna (IS), Kia (TI), Tinne og Line
Referent: Line
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkommen og præsentation
Runden - hvad sker der på skolerne?
Fællesarrangement for elevrådene
Dagsorden til næste møde
Socialt arrangement onsdag d. 7.dec - hvem vil være med til at arrangere…

Ad. 1:
Velkommen til alle og særligt Olivia, som er med for første gang.
Ad. 2:
Der er mulighed for at deltage i et seminar med Danske Skoleelever i sidste weekend i januar - hvis
der er interesse, så kan nogle/alle fra FE deltage - FE aftaler at lave en messenger gruppe til
kommunikation. Anna er i gang.
Vi tager punktet op igen til næste FE-møde.
Det går stille og roligt ude i elevrådene.
Ad. 3:
Vi arbejder videre med planlægningen af en fælles dag for de store elevråd ud fra de anbefalinger
elevrådskontaktlærerne gav på seneste netværksmøde og de anbefalinger FE arbejdede med på
sidste møde.
Der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med programmet - de store beslutninger om
det overordnede indhold aftales på ordinære FE-møde.
Arbejdstitel til dagen er ind til videre Elevrådsdagen!
Arbejdsgruppe: Anna, Sofie, Olivia, Alexander, Kia og Jeppe. Der kommer en dato for første møde i
arbejdsgruppen på Facebook. (Mødet er fastlagt til mandag d. 28. november kl. 16-18 i
Ungecenteret)
Alle andre fra FE er meget velkomne til at gå ind i gruppen – man skriver bare på FB at man er
interesseret og møder op 
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Forløbig struktur på dagen:
8.30 - 9.00: morgenmad
9.00 - 9.15 Intro/velkomst
9.15 - …….: DSE - hvad er godt elevrådsarbejde (evt. med underemner, som kan være det, der
arbejdes videre med i workshops)
Pause (kage og quiz, bordfodbold og bordtennis)
10.15 - 11.15: Workshops (evt. 2 runder, hvor man i den ene runde er sammen med sit eget
elevråd, og i den anden runde er blandet med repræsentanter fra elevrådene.) - fører til opslag?
FE- repræsentanter kan være workshop holdere..
11.30 - 12.00: Opsamling og tak for i dag!
Ideer:
Goodiebag (hemmeligt!)
Navneskilte med farvekode/ordkode

Ad 4:
Runde på skolerne
André fra Rødovre lokalnyt
Fællesarrangement for elevrådene 8. marts

Evt:
Line og Tine foreslår nogle datoer på Facebook til et socialt arrangement i FE
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