Årsberetning Elevrådet 14/15
Faglig fordybelse:
Vi har i år gjort os mange tanker om faglig fordybelse i elevrådet. Mange af disse tanker blev
gjort i forbindelse med vores julefrokost hvor hovedemnet var faglig fordybelse. Vi havde
tænkt os at lave en lille film til trivselsdagen om emnet men den fik vi ikke lavet færdig pga.
tidsmangel

Post:
Vi fik post fra red barnet om børns rettigheder. Det indeholdt bla nogle plakater som vi hang
op rundt omkring i skolen.

Sneregler:
Vi lavede årets sneregler og var rundt at præsentere dem i alle huse.

Kursus:
Toke Fra Danske Skole Elever (DSE) Kom og holdt et kursus for alle os i elevrådet. Kursuset
handlede om hvad et elevråd har ret til og kan gøre.

Skoleboden:
Før boden lukkede snakkede vi om hvordan man kunne optimere boden og efter den lukkede
har vi snakket om alternativer til boden

Trivselsdagen:
Vi har gjort os nogle tanker om trivselsdagen og arrangeret hvad vi skulle sige

Andre ting fra klasserne:

Vi har snakket om en beachvolleybane til mellemtrinet men droppede den.
Vi har snakket om, om der skal være skabe til at låse sin computer ind i, også i mindre årgsnge
end 7. Kl, nu når det bliver anbefalet at have sin eget computer med.
Vi har snakket om at der skulle være flere af de gode fodbolde. De er eftertragtede i åben hal.
Vi har i år i elevrådet haft et godt samarbejde med vores skoleleder, Pia.
Vi har haft repræsentanter fra elevrådet med til årets skolebestyrelsesmøder

Udeareal:
Vi fik en forespørgsel fra 6.kl om en skaterrampe som vi syntes var en rigtig fed ide og gik
derfor videre med den. Skolebestyrelsen var også positivt indstillet overfor ideen. Vi
arbejdede meget på ideen men den blev i sidste ende ikke til noget. Til gengæld har Pia sat
20.00 kr af til fornyelse af overbygningens skolegård Vi er i elerådet stadig i gang med at
tænke over hvad man kunne brude de penge på.
Nogle af de ting vi tænker at næste års elevråd blandt andet skal beskæftige sig med er
Udearealet, Skoleboden og skolefesten.

