Referat fra elevrådsmøde
Tirsdag d. 13. marts Kl. 10.05 - 10.50 i grupperummet

Ad1.:

Fastelavnsfest eller noget andet?
Elevrådet besluttede at afholde Karneval for 0 – 6 kl. torsdag den
26.04.2012

Følgende udvalg blev nedsat:
Kåring af bedste kostume samt diplomer:

Emmely, Camilla og
Amanda

Lege:

Jonas, Oliver og
Christoffer

Bod samt mad:

Ludvig, Henriette,
Wilhelm, Anna, Maria

Pynt samt klargøring af centralrummet:

Simon, Emin, Daniel og
Rasmus

AD. 2: Frede Bräuner? Sund skole?
Elevrådet syntes at det var godt, oplysende, fik ting af vide som de
ikke vidste, sjovt men også en skræmmekampagne, han overdrev
og at han var fanatisk.
Ad.3:

Hvordan går det med salatbaren?
Når den ene bod er lukket er der ikke nok mad til alle.
Nogle synes også at det er dyrt.

Elevrådet vil gerne have at folk bliver endnu bedre til at rydde op
efter sig.
Synes at det er træls at man skal betale fuld pris, selvom der ikke
er nok mad, når man får en bakke salat.
Nogle elever snyder og går ind foran i køerne, hvis der fx står en
man kender.
Elevrådet tager fat i det i klasserne og melder tilbage ved næste
møde.
Elevrådet foreslår at der indføres forskellige størrelser på
bakkerne, således at de rigtig sultne også kan blive mæt.
AD. 4: Punkter vi skal have op i elevrådet?
Rengøring på toiletterne.
AD.5: Evt.
10-klasserne vil gerne have pige-, drenge- og handicapskilte op på
toiletdørene i 10. klasse området.
!0-klasserne vil gerne have at der hænges en ”postkasse” en
jernkasse til cigaretskod op, nede ved rygeområdet, så der ikke
ligger skod alle steder. I skraldespanden er der jo papir m.v. som
evt. kunne brænde hvis skoddet ikke er helt slukket når det
kommer derned.
10-klasserne vil gerne have at også 8. klasserne og 9. klasserne
overholder at stå det rigtige sted, når de ryger. De vil gerne have at
lærerene kommer forbi dernede i frikvarterne.
Overbygningen (8. – 9. klasse)vil også tage op i klasserne at deres
rygere står det rigtige sted og ryger.

Referent: Susanne Bak

