
Elevrådsmøde torsdag d. 9/2-2017 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: 

 

 

3. Valg af ordstyrer:  

Christoffer 

 

4. Valg af referent: 

Helle 

 

5. Punkter til drøftelse: 

-Toiletforhold på skolerne ved Helle Kjærhus 

Hvordan er toiletterne i de forskellige afdelinger? 

Alle synes, at der er gode toiletforhold.  

Hvor mange toiletter er der i hver afdeling?  

I afd. C er der 2 voksen og 2 elevtoiletter. I afd. B er der 2 elev og 2 voksen toiletter. Der er 

5 elev og 1 voksentoilet i afd. A.  

Benytter I toiletterne? I den ene del af afd. B kan de nogen gange være ulækre og nogen 

holder sig hele dagen, fordi man ikke har lyst til at bruge toiletterne. I den anden del af afd. 

B er der ingen problemer. Såfremt det bliver ulækkert, bliver der hurtigt gjort rent. Den ene 

del af afd. C melder om fine forhold. Den anden del af afd. C melder om lidt ulækre 

toiletter ind imellem. I afd. A er der nogen gange lidt ulækkert, urin på gulvet og toiletpapir 

på gulvet. Der er dog for det meste fint. 

Hvordan kan man selv sørge for at toiletterne er gode?  Ved at rydde op efter sig og at 

drengene tager toiletbrættet op når de tisser.  

Siger man til andre, hvis man opdager at nogen sviner? Eleverne siger det til de andre 

eller rydder selv op.  

Hvordan kunne toiletterne blive bedre? Nogle blødere toiletsæder, håndtørrer i stedet for 

papir (så sviner det heller ikke med papir) mere blødt papir. 



Forslag til gode toiletoplevelse: Evt. male/tapetsere et billede på toilettet, regnestykker og 

tekststykker malet på væggen, musik på toiletterne. 

 

-Danske skoleelevers generalforsamling 

Helle informere om muligheden for, at deltage i et weekend arrangement 

(generalforsamling) i Randers sammen med elever fra hele Danmark. 

 

- Ønske om en multibane ligesom A, mangler i afd. B. Der er altid optaget på multibanen. 

Christoffer og en fra klassen snakker med Rikke om det.  

 

 

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

-Status på billeder og optagelser. Vi arbejder videre med det næste gang 

-Musik:  

Der er enighed om, at vi bruger følgende musik til videoen 

https://youtu.be/QvCjayFYWCY 

 

7. Evt.  

Lars kommer til mødet næste gang. Jeg blev nødt til at rykke aftalen med Lars, da vi har 

besøg af Helle Kjærhus 

 

 

Elevrådsformand/Sander 

Elevrådskontaktlærer/Helle 

 

 

https://youtu.be/QvCjayFYWCY

