
 
 
 
 

Referat SB 8. januar 2018. 
 
18.30 – 19.15. Elevrådet deltager 
 

1) Mobilpolitik . Elevrådet har arbejdet med udkast som godkendes i elevråd og bestyrelsen.  
 
2) Toiletter… status. Elevrådet fortæller om, at det ikke er helt godt med toiletadfærd. 

Vi aftaler, at elevrådet tager fat i toiletreglerne igen. 

3) Elevernes ønskekasse 
Sund icetea, hårnet til kantinedamen, sushi som dagens ret. 
Tramboliner, flere headset, 4. klasserne i kantinen, bedre legepladser 
Flere ipads, flere skraldespande (vi aftaler at elevrådet spørger konkret ind til hvor der 
mangler) , flottere toiletter udenfor (de er blevet lavet), kortere skoledag, og mindre brug 
af papir, fodbolddag, fagdage i flere fag (madkundskab, håndbold, musik), kage i kantinen 
om fredagen, BMX bane, klasse konkurrencer, mindcraft i skolen ligesom i Sverige, flere 
mål på banerne, mulighed for at sidde inde og læse, flere pc i timerne, 4. og 5. i boden når 
6. er på tur, gerne mere elevindflydelse i timerne, oprydning i gårdene, flere små 
fodboldbaner kridtet op på banerne, nye fodboldmål., flere gårdvagter på banerne., flere 
computermus, flere vandmaskiner, basketballkurve, udendørs håndboldmål, hvepsefælder, 
legeplads på banerne, flere ture. 
 
En del af punkterne er lavet inden listen nåede at komme på bestyrelsesmødet. 
 
Eleverne fortæller, at når der kommer ønsker til listen (elevernes ønskekasse) så snakker 
de lidt om det i elevrådet, men alle ønsker er ikke snakket igennem. 
 
Elevrådet vil nu prioritere listen og vende tilbage med, hvilke f. eks. 5-7 punkter de godt 
kunne tænke sig, at vi prøver at arbejde videre med. 

 
 

4. Nyt fra skolebestyrelsesformanden  
Kort orientering om afslutning af brugertilfredshedsundersøgelse-bestyrelsen kommer til 
at arbejde med den fremover. 
Skole og forældre har sendt materiale ud om fremtidens skole/hjem samarbejde. 
 

5. Nyt fra skolelederen  
Vi har rotter ”på loftet” . -i kantinen. Rottebekæmper og fødevarestyrelsen er inde over. 

Oprydning og rengøring udføres til punkt og prikke inden kantinen åbner igen. 

Orientering vedr. næste skoleår. 

Orientering vedr. midler til legeplads 



Ændringer for brug af svømmehaller i kommunen betyder at svømmehallen fremover ikke 

må bruges om søndagen og ikke i sommerferien.  

 

6. Høringssvar børn og unge politik. 
Bestyrelsen udformer høringssvar 

7. Budget og regnskab.  
Gennemgang af de pt opgjorte regnskabstal. Vi holder handleplanen i forhold til afvikling af 
gæld. På næste møde har vi de endelige tal samt budget 2019. 

     
8.  Evt. og ønsker om punkter til kommende møde  

Midler til legeplads. 
Mobilpolitik til godkendelse. 
Budget 2019 
Fritidstilbuddene 
Godkendelse af regnskab 2018. 
Brug af ældre medborgere?? På skolen. 
Høring af uddannelsespolitik. 

 
      

 

 


