Referat af Elevrådsmøde d. 12/9-2018
Dagsorden

1. godkendelse af referat
2. nyt fra formand + næstformand
udvalgsrunde (der står for de forskellige tiltag)
3. næste møde planlægges fra gang til gang
4. eventuelt.

Afstemning til
formandsposten: Wagma
eller Ann-Louise
OD-udvalg – hvem vil
være med?

Formand: Wagma
Næstformanden: Zahedullah
-

-

-

DGS (Danske
gymnasieelevers

-

OD-dag 7/11-18
Hvad er OD: kontaktperson, informerer om, hvad man
skal.
Skaffe arbejde til mennesker, der ikke selv har et/kan
skaffe et
Man skal reklamere om OD i klasserne, finde arbejde
Minimumsbeløb: 350 kr
Hvem er med?
• Tobias 2.Y (reklame)
• Ann-Louise (er med til at starte det op)
• Hamza 1.g1
• Simon 2.Y (går ud i klasserne og snakker om det)
• Anna-Sofie 1.g3
• Amalie 1.g3
• Lærke, Lauge og Oscar 2.X
• Niels fra 3.X
Hvem står for at holde møderne: Ann-Louise 3.B
Møde kun med OD-udvalget. Planlægge hvad man skal
sige etc.
Undervisningen er fokuseret på Grønland, når der er ODdag.
Dem der ikke arbejder på OD-dagen, skal lave noget, fx,
lave noget i løbet af dagen, og afleverer det i Lectio, som
bevis på, at man har lavet noget i løbet af dagen.
Sørg for lærerne giver fravær på dagen
Sørg for at folk får fravær, hvis de ikke betaler efter ODdagen (man får fravær på den dag der var OD)
Ud i klasserne – tilmeldingslister
Vask af biler – koordiner med LG

Hvad DGS? Står for strejker etc
DGS-møder: hvem vil med? Dette snakkes om til næste
møde.

sammenslutning)
Fester – forslag til
ændringer

-

Elevrådets image – hvem
vil lave en sjov montage?

-

Post It - idéer til hvad I vil
lave/ændre

-

Lave udtalelser om at gå
her (til hjemmesiden)
Evt.

Elevrådscafe:
Stjerne for en aften/musikcafe – i Gjethuset. 1 Gjethuset, 3
på skolen.
Fredagscafe; efter skole: fra 15:30 – 19:00
Almindelig fredag: hygge, beerpong, alla handelsskolen.
Sammenhold på gymnasiet på tværs af klasser.
Det skal lægge de måneder, hvor der ikke er musikcafe
eller skolefest
Starte ud med alkoholfri fredagscafe
Man kan vinde kuponer til andre fester, når der er
fradagscafe
Formålet med fredagscafe: sammenhold på tværs af klasser
Pris i indgangen; første gang gratis, efterfølgende pris i
indgangen.
Montage video: Natasja 2.A
Publicere elevrådet mere; fx elevsiden + hjemmesiden
Publicere mål elevrådet opnår på siderne
Elever skal være med til at give ideer til videoen

Endnu en vandtank, der er for lang kø
Lave en tråd i lectio, hvad eleverne vil have indført, samle
underskrifter
- Lave en boks som står i fx kantinen, hvor elever kan
komme med forslag. Denne kunne stå der i 1-2 uger
- Tobais 2.Y – lave udtalelser til skolens hjemmeside
- Tijana 3.X
Klasserne skal spørge om budget af Johnny
Anna 3.A + Sofie 2.Z

Næste møde: 1/10 -18 → 3. modul

