
Elevrådsmøde på Virring skole 
29/3-2022 5. lektion i samlingssalen 

Ikke tilstede: (Alle til stede) 

1. Velkomst ved formandskabet (Asta og Mads) 

 

2. Nyt fra og til skolebestyrelsen (Asta og Mads) – Intet nyt er godt nyt 

 

3. Aktiviteter til forældreovertagelsesdagen – Hvad havde klasserne af ideer? (Se evt. også bilag) 

• 4. og 5. kl.: Rush (Trampolinpark), Fårup Sommerland, svømmehal, biograf og arkade, 
Strandtur 

• 6. – 9. kl.: Djurs Sommerland, Baboon City, svømmehal (Horsens), Bumper ball 
 

4. Bent fra ledelsen om klubben 

 

5. Tilbagemelding fra kantinen om vores forslag (Se bilag) – Tilbagemelding givet og diskuteret 

 

6. Opsamling på spørgsmål og ønsker fra sidst (Og svar med fed) 

• Haltider – Hvornår kommer de? Er kommet 

• Kan lærerne blive bedre til at komme til tiden? Er det stadig et problem i hallen? 

• Tamponer og bind på kontoret – er det en mulighed? Er der allerede i nødsituationer  

• 8a og 5ab synes deres højtalere er blevet dårlige. Kan vi kigge på højtalerne generelt på skolen? 

Giv Gregor besked om dette – Gregor kigger på de to klasser 

• 5ab mangler gode møbler. Er der nogen på vej? Nej - qua dårlig økonomi 

• Mindre mudret fodboldbane foran samlingssalen. Kan man gøre noget? Måske - kigger på det 

• Er der en bedre legeplads på vej ved trin 1? Der er sat midler af i år til bl.a. legehuse 

• Mudder bag hallen og gymnastiksalen – kan der komme ny flis på eller permanente fliser? Ny 

flis på vej 

 

7. Runden – Spørgsmål og ønsker fra klasserne 

• Fagdagen kan føles lidt lang. Er det muligt at stoppe kl. 14? 

• Kan variationen på fagdagene øges lidt? 

• Nogle synes dagene har været fine, andre synes de er lidt lange og tunge. 

• Et flertal i elevrådet synes de er til den tunge side. 

• Vi mangler tennisbolde og bat til rundboldsæsonen 

• Boldkassen i trin 1 kunne der godt komme bedre styr på. Hvordan kan vi blive bedre til at 

passe på vores bolde? 

 

8. Eventuelt (Hvis vi når det) 

• Nye vedtægter i elevrådet? 

Næste mødegang er d. 28/4 i 3. lektion i samlingssalen 

  



Idékatalog - Forældreovertagelsesdag 

 

HYLKE SKOLE 

• Workshops – kreativt, fysisk og musikalt. Bagefter bål med snobrød og pandekager. 

• Gårdbesøg hos Erik Clausen i Båstrup, som har en stor kvægbesætning 
 

INDSKOLING 

• Elektronikdag. Skiller tingene ad, og laver ”elektronikkunst” med limpistoler. Film og popcorn. 

• Besøg på Dyrehospitalet 

• Guidet tur i ”Ole Lund Kirkegaards fodspor” i kulturhuset Skanderborg 

• Horsens legeland 

• Madsbyparken i Fredericia 

• Aros museum i Århus 

• Badeland i Gjern Søhøjland. 

• Besøg ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed og Bunker ved Skanderborg sø. 

• ”Stomp” undervisning, historelæsning, film og popcorn. 

• Sletten i Ry, undervisning i ”Ferskvand og livet deri” ved FDF. 

• Horsens statsfængsel 

• Skovtur med bålmad og arbejde med Natur og teknik 

• Besøg på politistationen i Århus 
 

MELLEMTRIN 

• Legelandet.dk (Brabrand) 

• Virksomhedsbesøg hos LEGO 

• Horsens statsfængsel med rundvisning 

• Bowlinghallen 

• Stenomuseet 

• Moesgård Museum med rundvisning 

• Naturhistorisk museum 

• ROBINSON på Stadion 
 

UDSKOLING 

• Lave brunch i skolekøkkenet. Spinning og fysisk udfoldelse ved instruktør fra Odder fitness 

• Besøg på Reno Syd 

• Aqua i Silkeborg 

• Moesgård Museum 

• Førstehjælp, undervisning fra Røde Kors 

• Segworld 

• Den gamle by 

• Skanderborg Museum 

  



Hej Elevråd. 

Tak for jeres forslag. Jeg har vurderet på jeres ideer og kommet 

frem til følgende: 

”Salatbar” vil vi gerne lave ca. to dage hver 14. dag. Det bliver i 

stedet for dagens ret. 

”Madforslagskassen” Har vi allerede sat op, så I må meget gerne 

opfordre jeres kammerater til at komme med super gode forslag 

og opskrifter I kan tænke jer vi skal lave. 

Priserne i kantinen er udregnet efter hvad vi giver for varerne i 

indkøb + løn og spild og hvad der ellers er af faste udgifter. Husk 

Smoothies, juice og cultura er bare dyrere. Man kan sagtens blive 

mæt af en bolle uden man behøver at skylle det ned med de dyre 

drikkevarer. Vi sælger et glas til 1 kr. så man selv kan fylde det op 

med iskold vand fra anlægget. 

”Variation af størrelser og priser” Hvis man ikke er så sulten kan 

man købe en haps til frokost til 14 kr.  

”Taco-tirsdag, og ro på med grøntsager” Tidsmæssigt er vi nødt 

til at have menuerne til at hænge sammen med det børnehaven 

får. Ellers kan vi ikke følge med. Det er også besluttet at maden 

skal være sund og nærende så man får god energi til timerne. 

 

Rigtig god dag til jer alle.  

 


