
Elevrådsmøde torsdag d. 1/12-2016 kl. 10-11 

DAGSORDEN 

1. Elevråd:  Velkomst ved Sander  

-Sander (B4) 

-Christoffer (B3)  

-William (B2) 

-Mille (C3) 

-Kim (C1)  

- (Suppleant Lukas C1)  

-Martin (A6) 

-Julie (A6) 

 

2. Fraværende: 

 Lukas  

 

3.  Valg af ordstyrer:  

William 

               Valg af referent:  

            Helle  

4. Punkter til drøftelse: 

- Info fra fælles elevrådet ved Sander 

Sander fortæller, at det er rigtigt hyggeligt at mødes med de andre elevrådsrepræsentanter 

fra de andre skoler. På mødet snakkede de om, hvad de forskellige elevråd arbejder med. 

De drøftede også fælles projekter for alle skolerne. Der havde bl.a. været et forslag om 

rulletrapper på skolerne, dette medgiver Sander ikke er så aktuelt på vores skole. De 

drøftede også en ny måde, at have undervisning på. En undervisningsform, hvor de ikke 

har fag, men linjer i stedet fx kreativlinje, socialfagliglinje, medielinje osv. hvor de 

forskellige fag er implementeret ind i elevernes interesse linje, i stedet for dansk og 

matematik på skemaet som vi kender det.  

 

- Nye stole. Sander fortæller at de har fået nye stole i B4, men at det kræver gode 

argumenter. Man skal snakke om det i klasserne. 

5. Elev-side og kort præsentation af elevrådsmedlemmerne på intra: 

            -indsamling af billeder og film klip - hvordan går det med det? 

Billeder og film opgaver: 

Båden og Bocart: Helle  

Kreativ: Mille har taget billeder af kreativ.  



Træværksted og kegler (først efter turnering): Martin tager billeder i dag af træværksted. Han 

spørger Dorte om billeder 

Ridning og bålhytte: Julie har taget billeder og film af begge dele 

Skydning: Snak med Jens om han har billeder liggende (Helle) 

Idræt: Sander? Har ikke nået det 

Musik: koncert optagelser onsdag d. 7 december. Martin optager 

Cykling:  Martin spørger om Mathias A6 vil tage billeder. 

Hjemkundskab: Mille tager opgaven 

Fjernstyrede biler: William spørger Brian om han har nogle billeder liggende. William har ikke fået 

det gjort, men gør det til næste gang. 

Produktion: 

Hvordan skal filmen sættes sammen? (Drejebog). Dette bliver gennemgået af Sander. 

Der er forslag om, at de første billeder er fra skolen og de andre er fra områderne uden for skolen. 

Start med billeder/filmklip fra fodbold fra afd. B (aktivitet) Kim optager. Herefter billeder/filmklip 

af køkken, træværksted, kreativ, ridning, skydning, båd, svømning (finder billede fra 

hjemmesiden), dykning, bålhytte, idræt, bocart, cykling. 

Musik: Enighed om, at det skal være noget tidsløst/stille musik - forslag: 

https://youtu.be/QvCjayFYWCY 

Hvordan kommer vi i gang: Der er enighed om, at nu skal folk få klaret deres opgaver i forhold til 

projektet 

5) Evt. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QvCjayFYWCY

