
Elevrådsmøde torsdag d. 3/11-2016 kl. 10-11 

DAGSORDEN 

1. Elevråd:  Velkomst ved Sander (velkomst ved. Helle. Sander er i Brobygning) 

-Sander (B4) 

-Christoffer (B3)  

-William (B2) 

-Mille (C3) 

-Kim (C1)  

- (Suppleant Lukas C1)  

-Martin (A6) 

-Julie (A6) 

 

2. Fraværende 

Sander 

 

3.  Valg af ordstyrer:  William 

               Valg af referent:  Mille 

4. Punkter til drøftelse: 

-Vipper i A: De har revner. De er ikke rare at sidde på. Mille spørger Johnny om det er noget der 

kan laves. 

-Hængekøje i B: Et ønske om en ekstra, da der kun er en som altid er i brug. Christoffer tjekker op 

på om det er hele afdelingens ønske, eller om det kun er klassen. 

-Danske skoleelever: uddeling af nøgleringe, armbånd, elev-telefon kort. Information om 

elevtelefon. 

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 tager kontakt til Morten og Peter, som skulle have nogle optagelser 

liggende. Helle mødes med Morten i næste uge 

Kreativ og skydning: Mille har taget billeder af kreativ. Hun giver opgaven om billeder til skydning 

videre til Christoffer. 

Træværksted:  (tager billeder i dag), kegler (først efter turnering): Martin  

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

Idræt: Sander? 



Hjemkundskab: Christoffer 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) 

Hvilke billeder, film først..hvilken musik skal vi have på?....hvordan skal det klippes sammen, hvilke 

overgange osv. 

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) Mille optager. Herefter billeder/filmklip 

af køkken, træværksted, kreativ, ridning, skydning, båd, svømning (Julie), dykning, bålhytte, idræt 

(Mille), dans (Julie), musik (Christoffer), bocart, cykling (spørger om Mathias A6 vil tage billeder). 

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

Vi arbejder videre med det næste gang. 

5) Evt. 

 

 

 

 


