
 

 

 

Møde med elevrådslærere på TRE 

28.8.19 kl. 14-15. Personalerummet Falkenborg 

Inviterede: Karin (MA), Lykke (GR) 

Birgit og Rikke (FA) 

Lykke deltog ikke 

Dagsorden: Referat:  USI 

1.  Evaluering af elevrådsarbejdet 

2018-19 

 Godt at vi er begyndt at mødes.  

 Godt med synlighed vedr. elevrådene 

 Det virker når vi er meget opsøgende overfor kolleger så 

e.r. prioriteres i hverdagen. 

2.  Valg til elevrådet for 2019-20.  

 Hvor langt er vi? 

 Hvilke erfaringer har vi fra 
valget? 

 (Hvordan, hvornår, hvilke 

årgange, suppleanter) 

 Forperson og næstforperson  

 Valget skal ske i august 
 På FA og Gr deltager to rep fra hver klasse på møderne. På MA 

deltager kun en fra hver kl. 

 Alle afd. har sup. der deltager ved fravær. 

 Formand og næstformand på alle matrikler 

 Vi ønsker et fælles skriv vedr. valg til elevråd på TRE. Noter 

sendes til USI som laver udkast. 

3.  Mødeplan for 2019-20 

 Antal møder 

 Fælles møder 

 Møde ca. hver måned på alle afd. 

 Mødeplan for hele året laves og sendes til alle klasser og 

lær / pæd. 
 Ingen fælles møder i e.r. men med kontaktlærerne sep. og 

feb. 

4.  Skolebestyrelsen 

 Hvem deltager 

 Forberedelse af 

dagsordenen 

 Formand og næstformand fra MA deltager i øjeblikket.  

Karin gennemgår dagsordenen med dem. 

 Vi ønsker at der fremover er en rep. fra hver afdeling. 

Karin, Gitte, Birgit har opgaven med at forberede rep.fra 
hver afd. 

 USI drøfter ønsket med Joy 

5.  Danske skoleelever Danske skoleelever kommer til næste møde på FA. Fortæller om 

og demokrati og intro til foreningen. Herefter drøfter vi evt. 

medlemskab. 



 

 

6.  Elevrådsaktiviteter 

 Hvilke aktiviteter står 

elevrådet for? 

 Ansøgning om midler fra 
fælles elevrådet. 

 Elevrådsdag ? 

Se aktiviteter i referater fra møder. De ligger i 365, Teams, alle 

ansatte, general, elevråd…. 

Der kommer en ansøgningsrunde på 100.000 fra fælles elevråd 

med i januar/februar. 

USI formulerer ansøgning om midler til fælles elevråd fra TRE 

vedr. elevrådsdag. Kontaktlærer sørger for ansøgning fra de lokale 

elevråd. 

Vi ønsker at gentage sidste skoleårs elevrådsdag. USI finder dato i 

marts, laver forslag til program og laver aftale med rådhuset. 

Ideer til indhold: 

 Kursus om trivsel af danske skoleelever eller andre. 

 Drøftelse af om vi vil være med i danske skoleelever 

 Årshjul på TRE 

 Opfølgning på sidste års nudging og fokus på 

affaldsopsamling 

 Afsæt i fokusområder fra årets trivselsundersøgelse. 

 20 spørgsmål til borgmesteren/politikkerne 

 Vil vi være med i danske skoleelever? 

 Fælles frokost – gerne på pizzaria 

 Lege 

 


