
 

 

 
 

 

 

Elevrådsmøde afd. Falkenborg 
Mandag d. 30.09 2019 kl.: 12.25-13-10 

I Sportscafeen 
Afbud:  

Deltagere fra:  
2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 
4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b., Falken og M2 
 

Dagsorden: Referat:  Birgit og Rikke 

 

1.  Velkommen 
 Hvem er her? 

 Dagens punkter 

 Aktivitet: Skibet er lavet med. v/ Birgit 

 

 
Ingen repræsentanter fra M2 endnu.  

Birgit gennemgik dagens punkter.  
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2.      

 Besøg af ”de danske skoleelever” 

Vi har besøg af Maria Celina fra DSE, der 

fortæller i ca. 10 minutter.  

 
Maria fortæller hvad DSE er. En masse 

elever fra hele landet mødes og taler om 
skolen. Fx ”Den gode skoledag”, ”Frivilligt 

bad efter idræt” osv. Formanden Thea har 

kontakt til politikerne, hvor hun er elevernes 
talerør omkring skolen. Lige nu arbejder 

eleverne i DSE om feedback fra lærerne 
(især i de ældre klasser), og omkring en 

seksualundervisning, der også omfatter 
følelser osv.  

 

Der er lokalafdelinger rundt omkring i 
landet. Man mødes mest lokalt, men et par 

gange om året mødes alle. Man kan være 
med helt fra 3. klasse af og op. Eleverne 

der deltager bliver samlet op i busser rundt 

omkring i landet.  
 

Elever og elevråd på skoler skal ses og 
høres og have indflydelse. Elevrådet skal 

være noget der er sejt.  
 

Er man medlem kan medlemsskoler deltage 

billigere på de store møder, og DSE 
afholder kurser og workshops for skoler.  

 
Organisationen er styret af elever. Der er 

selvfølgelig voksne, der hjælper. 

 
Er Trekløverskolen medlem af DSE?  

 
Maria Celina undersøger hvor vores 

lokalafdeling er og om de har nogle 

arrangementer, der kunne være 
interessante for os - og sender mail til 

Rikke.  
  

3.   

Frikvarter 
 Bordtennisskema 

 

 

Evaluering af brug af bordtennisbordet og 
vagtplanen. Ikke alle husker deres vagt. 

Nogle klasser har lavet egne regler for brug 
af bordet og mener at de kan reservere 

bordet til egen klasse eller årgang, det kan 

man ikke.  
 

Alle elever opfordres til at fortælle deres 
klasser omkring vagtplanen og ansvaret, 

som elevrådet har taget og hvordan bat, 
bolde og bord skal behandles.  
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4.   

Nyt fra klasser 

 Tagbanen. Drøftelse/tilbagemelding af 

besøg andre klasser? 
 

 

Lige nu må man kun være på banen efter 

skemaet. Vær venlig at respektere skemaet, 
man går kun på tagbanen, når man har tid.  

 
Lad skiltene hænge oppe på banen, Tak.  

 

Elevrødder må forklare skemaet for klassen, 
så alle husker tid og regler.  

5.   
Info om kommende begivenheder  

 Evaluering af naturfagsuge (39) 

- Sjov 
- Spændende  

- Lærerig  

- Inspirerende  
- Kedelig  

6.   

Til næste møde: 
Dato for de næste møde: 

 Fredag d. 25. oktober kl. 13.10-13.55 

 

 
 


