Elevrådsmøde fredag d. 6. september 2013 kl. 13.00 – 17.00
Planlægningsmøde afholdes hos Marianne Fløe Hestbjerg.
Tilstede: 4. klasse: Jon, 5. klasse: Sofie og Viktor, 6. klasse Rikke og Nicoline og 7. klasse
Josephine og Jens Peter
Afbud: Hanne 4. klasse
Referat: Marianne Fløe Hestbjerg

1. Evaluering af trivselsdag
Elevrådet synes, at det var nogle flotte ’Trivselshjælpere’ Lyngbjerghus og klasserne havde
lavet. Alle havde gjort meget ud af ’Trivselshjælperne’.
Elevrådet har fået en tilbagemelding fra 3. og 4. klasse: Da elevrådet var rundt og vurdere
’Trivselshjælperne’, så oplevede 3. og 4. klasse, at det ikke var rat at høre på elevrådets
vurdering.
Elevrådet beslutter at næste år, når de skal evaluere ’Trivselshjælperne’, så vil de gøre det, når
klassen ikke er i lokalet. På den måde bliver de ikke påvirket af klassen og de kan tale frit, når de
vurderer ’Trivselshjælperne. Evalueringen skal være konstruktiv.

2. Tema for elevrådets arbejde
Elevrådet har besluttet, at de vil have et tema for deres arbejde i dette skoleår.


Trivsel er et tema, som elevrådet arbejder med hvert år.
o To trivselsdage
o Red Barnet dag: Børns rettigheder.



I dette skoleår vil elevrådet lægge vægt på et Grønt Hus.
o Hver anden onsdag er Grøn Onsdag. Her arrangerer elevrådet en happening, hvor
hele huset kan deltage. Vinderen af dagen får en flot pokal, som de må beholde
indtil næste happening.
Ideer til happenings:


Hvem samler mest skrald?



Hvem bygger den flotteste snemand?



Hvem samler flest efterårsblade?



Hvem bygger det største snebjerg?



Hvem laver det flotteste sandslot?



Hvem samler mest regnevand?



Hvem kan lave den største snebold?
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3. Fordeling af gynge og boldbaner


Der skal laves nye planer.



De skal hænge i alle klasser.



Husk 3. og 4. klasse er sammen.



Der må max. være 4 personer på gyngen

4. Præsentation til morgensamling onsdag d. 11. september 2013
 Josephine fortæller, hvad elevrådet arbejder med.
 Grøn Onsdag Josephine
o Indsamling af affald.
 Trivsel Nikoline
o To trivselsdage om året. ’Trivselshjælper’ og elevsamtaler.
 ’Trivselshjælperen’. Tak for mange flotte ’Trivselshjælpere’. Næste gang
vil vi evaluere ’Trivselshjælperne’ vil vi gøre det, når vi er alene i klassen.

o Red Barnet: Børns rettigheder.
o Måske finder vi på flere spændende ting.
 Elevtelefonen Viktor og Jens Peder
 Fordeling af gynge Jon

6. Evt.
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