Elevrådsmøde torsdag d. 25/1-2018 kl. 10-11
DAGSORDEN




Elevråd 2017/18:
Lukas A6
Oliver A5
Julie B4
Sebastian B1
Suppleant er Michelle B1
Mille C1
Dennis C3
Til stede:
Elevrådet
Miguel Svane
Lars Dokkedahl (IT)



Fraværende
Ingen



Valg af ordstyrer
Dennis



Valg af referent
Helle



Punkter til drøftelse:



Film projekt
Lars er inviteret med til mødet. Lars fortæller og viser hvor langt de er kommet med
projektet. De er lang fra færdige, men godt på vej. Lars tager et fællesbillede af elevrådet.
Lars vil i kommende fremtid få lavet nogle af person-optagelserne om. Julie var fraværende
den da Lars optagede, så han husker at få Julie med.
Lars vil fortælle om status på projektet.



Nyt fra fælleselevrådsmødet ved Sebastian og Julie
Julie fortæller om sidste fælleselevrådsmøde. Sebastian var ikke med. Der blev på mødet
drøftet diplom uddeling i forhold til lærere som er god til at inddrage bevægelse i
undervisningen. Hver skole har fundet en kandidat. Uddelingen af diplomer foregik tirsdag
kl. 10.00.
På Nyborg Heldagsskole fik Christoffer diplomet.

Fælleselevrådet har snakket videre om en fælles temadag med fokus på bevægelse i
undervisningen. Det foreløbige program ser ud som følgende:
Datoforslag: torsdag den 22/2 eller torsdag den 8/3 fra 15.30 – 17.00.
15.30 – Velkomst ved Fælleselevrådet
15.35 – Oplæg fra Dansk Skoleidræt
15.55 – Oplæg fra lærere 2 x 10 min
16.15 – Gruppearbejde
16.45 – Opsamling og afslutning

Der har til mødet været snakket om skolefester med temaer. Mange af de andre skoler har
skolefester med temaer, fastelavnsfest osv.
Julie foreslår en skolefest på NHS fra 7. klasse og op efter om aftenen. Det skal helst foregå
om fredagen med spisning. Dennis snakker om en skolefest for de små, med diskotek og
sodavand. Forslaget fra 7 - 10 klasse, 0-3 klasse, 4-6 klasse. Helle spørger Miguel, da der
skal lægges en del timer i sådan et arrangement. Der kan være noget timeteknisk som der
lige skal være styr på inden vi arbejder videre med det.
Julie og Sebastian viser deres fremvisning næste gang.
Ønske om ramper, paller mm til at bruge på skateboard og løbehjuls bane.
Mille fortæller næste gang hvad hun har snakket med Rikke om i forhold til muligheder for
at bruge fliserne ved cykelskuret/ hallen eller et græsområde bag hallen. Det vil kræve nyt
underlag.
Miguel deltager i mødet og fortæller om de investeringer skolen har foretaget og forklarer
hvorfor der ikke pt er økonomi til at financier projektet. Miguel fortæller bl.a. om
nabohuset
Elevrådet kan komme med ideer til, hvad huset kan bruges til.
Det vil være muligt for elevrådet at se huset til mødet i marts.
Helle undersøger proceduren for fonde og lokalforeninger.
Skolemælk
Elevrådet har undersøgt interessen for skolemælk. Undersøgelsen viser stor interesse fra
alle afdelinger. Mille og Julie har undersøgt priser. . Vi snakker om, at man evt. kunne
starte med en 3 mdr. forsøgsordning for at se hvordan det går.
Miguel snakker med kontoret, personalet og skolebestyrelsen om det og melder tilbage.


Evt.

Net over mulitibanen. Der mangler en pris på det. Peter kan være tovholder på det. Julie og
Mille undersøger det.

Helle Pilegaard/Elevrådskontaktlærer
Julie Rommedahl / Formand elevrådet

