
 

 

 
 

Elevrådsmøde afd. Falkenborg 
Fredag d. 30.08.2019 kl.: 13.10-13.55 

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, M, Falken 
 

Dagsorden: Referat:  Birgit og Rikke  

 

1.  Velkommen 

 Hvem er her? 

 Dagens punkter 

 Aktivitet: Navneleg  

 

 

M-klassen var ikke repræsenteret i dag.   
Birgit præsenterede dagens punkter.  

Præsentation og navneleg.  

 

2.  Opfølgning siden sidst og tilbagemeldinger 
fra klasserne  

 
1. Velkommen til det nye elevråd 19/20 

2. Konstituering. Formand og næstformand 

 

Afstemning blandt elevrødderne:  
Formand: August 6.a  

Næstformand: Julie 6.b  
 

 

3.  Frikvarter     

 
1.Tagbane-skema/forboldbaneregler        

2.Bordtennis. Ansvar og skema 

3. Gårdvagt 
 

 

1. Drøftelse af tidsfordeling på tagbanen. Alle 
årgang har et stort og et lille frikvarter. 

Fuldstændigt ens for alle.  

 
Det blev besluttet at Falkens elever og 

elever fra M-klassen må deltage sammen 
med 4., 5. og 6. klasses tagbanetider. Der 

laves nye ophæng med tagebanetider, der 

tydeligt fortæller dette.  
 

Opgave til årgangene: Årgangene skal selv 
diskutere samlet og blive enige, om man 

må invitere elever fra andre årgange med 

på årgangens tagbanetid? 
 

Boldbanen: Eleverne har deres eget 
system, der virker. Hvis der opstår et 

problem, så løser vi det.  
 

Ønske om optegning af streger på 

fodboldbanen.  
 

2. Der blev lagt skema ud, hvor elevrødder 
kunne skrive sig på som ansvarlige for 

udlevering af bordtennisbat og bolde. Der 

var en del huller i skemaet efterfølgende, 
så flere elevrødder af de større, må melde 

sig til tjansen. Kontakt Birgit.  
3.  

4. Nyt fra husråd og klasser 

 

Forslag om brug af hallen i frikvarterer, især i 

vinterhalvåret. Evt. stikbold/fodbold/bordtennis.  

https://spejdergear.dk/shop/ocean-refleksvest-til-2335p.html
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://shop2612.hstatic.dk/upload_dir/shop/trafikvest-med-navn-1-1.w610.h610.fill.wm.png&imgrefurl=https://www.babadut.dk/produkter/9-alle-produkter/3690-trafikvest-med-navn/&docid=y-QpAujxK5UggM&tbnid=FPVHO-Hw47JQjM:&vet=12ahUKEwjhhtOE27LeAhVCjiwKHSJ7AFk4ZBAzKEIwQnoECAEQQw..i&w=610&h=610&hl=da&bih=895&biw=1745&q=refleksveste&ved=2ahUKEwjhhtOE27LeAhVCjiwKHSJ7AFk4ZBAzKEIwQnoECAEQQw&iact=mrc&uact=8
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5. Info om kommende begivenheder  

1. Naturfagsuge: (uge 39) Vandets 
hemmeligheder.  

2. Besøg af ”de danske skoleelever” d. 30. 

september. 
 

Alle elevrådet forslag fra sidste år omkring 

naturfagsugen er videregivet til lærerne og er med 
i præsentationen med mål for ugen. 

 

Elever efterlyser låger og hylder i garderoberne i 
bygning F. Flere elever har skabe, der ikke kan 

lukkes og ingen hylde har.  
 

Kort fortalt, at vi får besøg fra De danske 
skoleelever på næste møde, der vil komme og 

fortælle om demokrati og elevrådsarbejdets vigtige 

funktion.  

6.

. 

Næste møde:  
Fredag d. 30. august kl. 13.10-13.55  

 
Mandag  d. 30. september  kl. 12.25-13.10 (besøg) 
Fredag    d.25. oktober       kl. 13.10-13.55 
Mandag  d. 25.november     kl. 12.25-13.10 
Fredag    d. 31.januar         kl. 13.10-13.55 
Mandag  d. 24.februar         kl. 12.25-13.10 

Fredag    d. 27. marts          kl.13.10-13.55 
Mandag  d. 27. april             kl. 12.25-13.10 
Fredag    d. 29. maj             kl. 13.10-13.55 
Mandag  d. 15. juni              kl. 12.25-13.10 

 
 

 


