
Elevrådsmøde på Virring skole 
23/9-2021 3. lektion i samlingssalen 

Ikke tilstede: (Alle var tilstede) 

1. Velkommen til elevrådet - Elevrådets formål (Se bilag) 

 

2. Præsentationsrunde af medlemmerne 

 

3. Valg af formand, næstformand og skolebestyrelsesrepræsentanter 

 

 Formand: Asta 9a (Også valgt til skolebestyrelsen) 

 Næstformand: Mads 4b (Også valgt til skolebestyrelsen) 

 1. suppleant: Mikkel 9b 

 2. suppleant: Katrine 8a 

 

4. Nyt fra og til skolebestyrelsen (Asta fortæller) 

 Der blev snakket fordybelsesdage, men ikke meget konkret. Det bliver vist taget op igen. 

 Der er et ønske blandt eleverne om en form for mad/snack-automat på gangen et sted. 

Den må meget gerne kunne betales med kantinekort og kontanter. Kan det lade sig gøre? 

 

5. Mail fra Karsten  

 Asta og Jeslyn fra 9a klarer den for os 

 

6. Fordybelsesdage: Hvordan opleves de ude i klasserne 

9ab: Lange dage. Fedt med mere flow og dybde, men også sårbart ved sygdom. 

8ab: Mere begrænset end de gamle fagdage. Fint med arbejde i dybden i et emne. 

7ab: Dagene kan opleves lidt lange med det samme fag i lang tid. 

6ab: Matematik og sprog kan være svært og give stor elevfrustration. Dog ret fedt at 

komme mere ind i ting og arbejde i dybden med det. Også dejligt med flere dage ud af 

huset. 

 

7. Papir i toiletterne - Jørgen har inviteret sig selv på besøg 

 Jørgen indskærpede at aftørringspapir til hænderne på toiletterne ikke må smides i 

kummerne. Elevrådets medlemmer tager det med ud i klasserne. 

 

8. Bent Bjerremose fra ledelsen har ordet om klubben 

 Bent kommer i fremtiden de sidste 10 minutter af hvert elevrådsmøde og hører, hvordan 

det går i klubben for 7.-9. klasse.  

 

9. Opfølgning og tiltag fra sidste skoleår (Udsættes til næste møde) 

Nedsættelse af udvalg: 

o Oprydning af legepladser og forbedring af udearealer 

o Flere arbejdsrum 



o Forbedring af badeforhold 

o Få større samfundsengagement blandt eleverne på skolen 

o Flere vandhaner til drikkevand 

Jørgen og Gregor inviteres evt. med 

10. Eventuelt (Udsættes til næste møde) 

 Nye vedtægter i elevrådet? 

Næste mødegang 26/10-2021 i 3. lektion i samlingssalen 

 

 

  



Elevråd I landsbyordningen Virring 

Om folkeskolens formål står der i folkeskolelovens §1 stk. 3, at "Folkeskolen skal forberede eleverne til 

deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal 

derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati." 

Hvad er et elevråd? 

Elevrådet er elevernes stemme og talerør på skolen, hvor igennem eleverne har mulighed for at få 

indflydelse på deres hverdag. 

Elevrådet består af repræsentanter fra de forskellige klasser. I hver klasse vælger eleverne en repræsentant 

til elevrådet. Elevrådet vælger en formand, der deltager i skolebestyrelsens møder. Ad den vej kan man få 

emner, der er af interesse for skolens elever, bragt op på skolens bestyrelsesmøder. Der skal afholdes valg 

til elevrådet inden udgangen af oktober. 

Elevrådets repræsentanter skal sammen finde ud af, hvordan de over for de andre elever, det pædagogiske 

personale og skolens ledelse gør opmærksom på sig selv, og de ting elevrådet arbejder med. 

Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning både for den enkelte afdeling og for resten af 

skolen. Det kan eksempelvis være at sætte regler for, hvordan skolens udendørsfaciliteter kan bruges i 

frikvarterer, eller hvordan der kan laves kampagner på skolen, så eleverne medvirker til, at f.eks. skolens 

toiletter holdes rene. 

I tilfælde af at skolen har lavet udkast til for eksempel antimobbestrategi, får elevrådet dette til 

gennemlæsning og kan komme med indsigelser og kommentarer. 

Elevrådet har også opgaver af mere generel karakter som planlægning af arrangementer i form af en 

emnedage, fester m.m. for skolens elever. 

Elevrådet skal udpege to repræsentanter til skolebestyrelsen. Typisk er det formanden og næstformanden 

Der afholdes møde i elevrådet ca. en gang om måneden. 

 

 

 


