
 

Referat af Elevrådsmøde 27.11.2018, uge 48 
1. Velkommen til skoleårets 3. elevrådsmøde v/Lærke (formand) 

● Godkendelse af referat. Ja 
● Valg af referent. Zia 
● Hvem er tilstede? Lærke 9., Zia 8., Laura 7., Thea 6., Ane 5., Dagmar 3.-4., Edith 

2. og Isa 1. klasse. 

2. Elevrådet har sat alle klasser på en opgave siden sidste møde.  
De har lavet forslag til, hvad der skaber de allerbedste skoleforhold. 

● Hvad gør vi med forslagene nu? Se forslagene på næste side. 

● Lærke går videre til Inge Fjord og diskutere det fortsatte forløb. 

3. Opfølgning på ønsker fra elevrådet fra første møde: 

Klasserne blev foreslået til at købe bolde selv for egne eller penge fra klassekassen 

Husk at skrive tydeligt klassenavn på.  

Klassen er selv ansvarlig for at boldene kommer med ind efter frikvarteret.  

● Har nogen klasser købt bolde til deres klasse?  

● Hver klasserepræsentant foreslår i klasserne, at man køber en bold til klassen. Hver 
klasse bestemmer selv, om de vil købe bolde. 

 

4. Elevrådet deltager i planlægningen af Skolefesten.  

Procedure:  

● Alle klasser kommer med tre forslag til mad, tema og aktiviteter. 
● På dette Elevrådsmøde stemmes tre forslag til mad og tema videre til en endelig 

afstemning af begge dele til morgensang.  
● Forslagene til aktiviteter videregives i det oprindelige antal til “Forældrene På 

Tværs”, som derfra vælger aktiviteterne.  

● Vi stemte på alle forslagene til temaer og der var flertal for  Disney, Sæt og Pyjamas 
party. 

● Vi stemte på forslagene til mad og der var flertal for Pizza, Nachos + taco, salat / 
mexicansk buffet og madpandekager. 

De tre forslag til hhv. tema og mad stemmer vi om til morgensang ligesom sidste år, så man går hen 
i det hjørne, som man stemmer på. 
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Aktiviteter er:  

- Præmier til kostumer 
- Limbo 
- Bid til bolle 
- Spis klam mad med bind for øjnene 
- Fri dans 
- Stopdans 
- Dansekonkurrence 
- Danmark har talent 
- Spis kage med pinde 
- Just dance 
- Quiz med en vinder 
- Parodier 
- Pudekamp til PJ party 
- Rød løber 
- Kastning med tærter med flødeskum på lærerne 
- Dance Battle klasse mod klasse 

Lærke går videre til Inge Fjord med forslagene til aktiviteter. 

 

5. Eventuelt. Er der andet vi skal snakke om? Nej, ikke i dag. 

 

Venlig hilsen Line og Gitte 
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Ad pkt. 2 

Første spørgsmål: Hvordan kan vi bedst lære? 

1 og 2.klasse - Sidde stille, lære mere, mere tid til fordybelse, længere frikvarter- lære på den 
halve tid hvis kroppen er krudtet af, længere tid til gruppearbejde, længere spisetid, skrive i 
kladdehæfte, længere skoledag, flere opdelte timer.  

3. og 4.Klasse - Lære bedre i gruppearbejde, flere aktive opgaver, mere bevægelse, de kan 
godt lide historie, klasser på kryds og tværs. 

5 og 6. Klasse - Flere fysiske og aktive lege, flere fremlæggelser, mere kreative ting, mere 
selvstændig arbejde 

7. klasse - igen mere fysisk aktivitet, bedre forklaringer.  

8. og 9. klasse - bedre uddybelse og bedre forklaringer i timerne. 

Andet spørgsmål: Opfind en ny og måde at lære på  

1 og 2. klasse - Danse, bestemme selv, gå i grupper og være i hold, ny struktur så man ikke 
sidder ned, legetimer/kreativitets timer, lægge vægt på at gøre tingene sammen. 

3. og 4. klasse  - bedre stole, flere besøg andre steder, kunne godt tænke sig at have idræt, 
kahoot quiz, andre grupper en bord grupperne, emneuge for hele skolen i en uge, mere end 
en lære i matematik, låne bøger, flere lege, bedømmelser, løbe, se film. 

5. og 6. klasse  - Komme ud af skolen, mere kreativt, se flere film, mere bevægelse, skrive i en 
råndskrivningsbog  

7. klasse - en lære mere til at hjælpe i matematik, mere udenfor 

8. og 9. - skrive mere håndskrift, skifte fra bøger til computer, husker bedre af at skrive det ned 
på papir, matematik være mere realistisk så man kan bruge det ude i den virkelige verden. 

Tredje spørgsmål: Er der noget som ikke er så godt i skolehverdagen? 

1 og 2. klasse -  Frikvartererne er for korte, for meget larm også før morgensang, øve noget 
mere og være sammen, femtakkede stjerner på toiletterne, mere tid til at tale med børnene 
hvis problemer med noget. 

3. og 4 klasse - mere dans forskellige tidspunkter på dagen, mere billedkunst, hold til højre på 
trappen, flere eksperimenter i natur og teknologi, nyt skema flere gange om året, mere tid til at 
spise, mangel på plads i omklædningsrummet, flere bolde og bedre legeplads (fx. med græs), 
vandpost ved piruetten. 

5. og 6. klasse - for meget clio online, lære taler for meget, lektiemængde skal være mere 
varieret/fordelt, sidde inde i klassen i for lang tid. 

7. klasse - mindre clio online, flere prøver så de kan se hvor meget de udvikler sig, ulækre 
toiletter. 

8. og 9. klasse - mindre clio online i timerne, mere tid til fordybelse , mangel på plads i 
omklædningen. evt. udluftning i omklædning. 
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