Referat FE - møde 9. dec. 2016
Til stede:
Yonis (HE), Nathalie (HE), Sofie (Islev), Emran (Valhøj), Amira (Valhøj), Kia (Tinderhøj), Astrid
(Tinderhøj), Acelya (HE), Tinne og Line
Referent: Line

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

Velkommen til nye medlemmer
Besøg af André fra Rødovre Lokalnyt
Runde fra skolerne
Fællesarrangement for elevrådene 8. marts
Dagsorden til næste møde

Ad. 1
Velkommen til nye og præsentationsrunde.
Ad. 2:
André fortæller om avisen og magt.
Vi skal huske at finde André på facebook - så er vi allerede i gang med at sætte dagsordenen!
Vi skal formulere 140 tegn om, hvorfor vi holder fælles arrangement for elevrådene.
André foreslår, at det er FE som fremover arrangerer og afholder festerne i Viften sammen med
Rødovre Lokalnyt.
André foreslår, at vi kunne indgå et samarbejde omkring at anmelde voksen aktiviteter i
kommunen – en slags anmelderkorps. Det ville være super god reklame for FE!
Vi tager følgende tilbagemelding til André op igen på januarmødet, men kan allerede sige, at der
er nogle stykker, som gerne vil være med i en anmelderpatrulje:




Vi vil gerne prøve at stå for en fest på Viften i samarbejde med Rødovre Lokalnyt
Vi vil gerne være med i en anmelderpatrulje
Vi bakker op om et arrangement på skolerne under overskriften: ”Raise a reader”
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Ad. 3:
Islev har haft et par aflyste møder, så der er ikke noget nyt.
Valhøj fortæller, at elevrådet har været med til at lave en dag, hvor det handlede om at hylde
lærerne i de enkelte klasser.
Tinderhøj fortæller at de på skolen har fået den ”grønne dame” på skolen. Det handler om, at
Tinderhøj skal blive en grøn skole. Der skal bl.a. etableres rum med planter, som skal indgå i
undervisningen. Elevrådet er blevet bedt om, at finde på et ”slogan”, som viser at Tinderhøj er en
grøn skole. Elevrådet på Tinderhøj spørger, om FE kan finde på et godt slogan. FE foreslår at
elevrådet laver en slogan-konkurrence. Herudover er de i gang med at etablere et elevråds lokale.
Vi glæder os til at se billeder af det på næste møde.
Hendriksholm fortæller, at de har fået fjernet slik fra høstmarkedet og at kageboden er blevet
mere økologisk. Det er elevrådet ikke enig i er en god idé, da det netop er ved at sælge slik og kage
at der er mulighed for at tjene penge. Vi aftaler, at vi på et senere møde taler om vores holdning
til slik på skolerne.
Ad. 4
Tinne opsummerer, hvor langt vi er med planlægningen af fælles arrangement for elevrådene.
Vi har fået svar fra John Kronbak og DSE. John Kronbak vil gerne komme og deltage.
DSE har også svaret tilbage (se vedhæftet svar) - vi (Tinne) indkalder dem til et forberedende
møde på vores næste møde i januar.
Vi (Tinne) sender en indbydelse pr. mail nu til skolelederne og André, så dagen kan reserveres. Når
vi har det endelige program, så laver vi en fin indbydelse til uddeling i elevrådene.
Der er enighed om, at vi gerne vil lave en lille reklame/info film om FE - der nedsættes en
arbejdsgruppe til at udarbejde drejebog til filmen på næste møde.
Ad. 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Runde fra skolerne
Forhåbentligt møde med DSE
Fortsat planlægning af fælles arrangement 8. marts
140 tegn om hvorfor vores fælles arrangement er vigtigt!!
Nedsætte arbejdsgruppe til at udarbejde ”drejebog” til film
Tilbagemelding til André - anmelderkorps og fest i Viften
EVT.
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