Referat af elevrådsmøde d. 7. september 2016
Vi startede elevrådsmødet ud med at lave en lille runde, så alle fik præsenteret sig selv.
Ad. 1 – Gennemgang af vedtægterne
Michelle og Robin gennemgik de officielle vedtægter for elevrådet:
Hvad angår paragraf 3.6 i vedtægterne: Såfremt Elevrådet er medlem af DGS vælges en DGS
ansvarlig, STK 2: Denne person forpligtes til at deltage aktivt i DGS’ arrangementer, samt at
informere elevrådet om disse. Både regionalt og landsdækkende.
drøftede vi dette og blev enige om, at det ikke indebærer, at man SKAL deltage i alle
arrangementer, men holde sig orienteret og selvfølgelig deltage engang imellem.
Ad. 2 – Valg af repræsentanter
Der skulle vælges repræsentanter for de forskellig poster. Følgende blev valgt:
Skolebestyrelsen: Nanna Larsen, over 18 år (3.m) blev genvalgt, og Signe Li Jakobsen (3.z) blev
valgt som ny repræsentant
DGS-ansvarlige: Maria Langmark (3.x) kom for at præsenterede DGS. Lukas Caroc (G1) og Stine
Daugaard Jensen (1.p) blev valgt.
Pædagogisk udvalg: Vi stemte om repræsentanterne, og Nicolaj Sørensen (G1) og Oliver Duus
(G5) blev valgt.
Økonomisk udvalg: Vi stemte om repræsentanterne, og Emil Dan Pedersen (2.q) og Rie Vang
(1.p) blev valgt
Kageansvarlig: Vi stemte om repræsentanterne, og Anderson Kabamba (2.y) blev valgt.
Kantine-udvalg: Vi stemte om repræsentanterne, og Nana Hansen (2.x) og Mark Christensen (G7)
blev valgt
Baderummene renovation: Rie Vang (1.p), Ida Sølvhøj (2.z), Stine Daugaard Jensen (1.p), Sheila
Rasmussen (2.v), Emily Gyldenholm (G5) stillede op og blev valgt.

Ad. 3 – generelle problemstillinger
Efterfølgende diskuteredes generelle problemstillinger, som elevrådets formandskab bringer videre
til ledelsen:
- kæmpe hul ved vejen ved både indkørsel og udkørsel
- der står altid en knallert ved parkeringspladsen, som mange er irriterede over
- utilfredshed over stolene på skolen – de er ikke gode at sidde på (ift. fx handelsskolens stole)

- biblioteket kan gøres hyggeligere – lænestole og sofaer osv. (evt. udvalg?)
- klage over Kantina. Flere synes, at hun bestemmer for meget og vil gerne have undersøgt, hvor
meget hun har ret til at bestemme
- omklædningsrummene er ikke tilfredsstillende. Bl.a. virker lyset i drengenes omklædningsrum
ikke, mange af sæbedispenserer i begge omklædningsrum virker heller ikke. Dette gælder også for
mange af bruserne, der heller ikke virker ordentligt (udvalg for baderummene)
- idrætsdag er kedeligt – evt. lidt sjovere aktiviteter (fx fodbold med balloner rundt om kroppen)
- evt. fjerne de to første timer inden idrætsdagen og dermed have tidligere fri
- musik til idrætsdagen
- bussen fra svømmehallen til Maribo (760E) går 15.12, og man kan ikke nå den – næste bus går
16.15
- bump ved cykelparkeringen

Referent: Sophie Isabell Nielsen, 2.m

