
Elevrådsmøde på Virring skole 
3/2-2022 3. lektion i samlingssalen 

Ikke tilstede: (Katrine 8a, Tobias 6a, Freja 6a) 

1. Velkomst ved formandskabet (Asta og Mads) 

 

2. Nyt fra og til skolebestyrelsen (Mads og Mikkel) 

• Skolefesten bliver anderledes i år. Bliver til dels slået sammen med temaugen. Måske skal 

SFO’ens sommerfest laves til en lidt større fest, hvor elevrådet bidrager. 

• Forældreovertagelsen – elevrådet bedes finde på ideer ude i klasserne til hvad dagen kan 

indeholde. Punktet kommer på næste møde til debat. 

 

3. Muligt elevrådsarrangeret sodavandsdiskotek i løbet af foråret. Lyder det interessant? 

• Elevrådet vil gerne støtte og hjælpe med projektet. 

 

4. Mad i kantinen – Har elevrådet ønsker til kantinen? 

• Kantinen er blevet lidt dyr 

• Variation af størrelser og priser mangler 

• Kunne man lave en ugentlig tilbagevende begivenhed som f.eks. ”taco-tirsdag”? 

• Maden bliver lige rigeligt sund til tider, ro på med grøntsagerne. 

• Vil gerne have salatbaren tilbage. 

• Lav lidt ekstra af de populære retter, så man ikke går forgæves. 

• Mere ”børnevenlig” mad 

• Lav evt. en madforslagskasse 

 

5. Elevrådsmøder resten af året – gennemgå kalender – Intet at bemærke 

 

6. Bent fra ledelsen om klubben (og affald) 

• Klubben åbner igen for alle fra 7. kl. og op. 

i. Elevrådet om klubben: De voksne er flinke og det kører godt dernede. 

• Trin 2 må særligt godt blive lidt bedre til at sortere affald. Elevrådet tager det med ud i 

klasserne. 

 

 

7. Runden – Spørgsmål og ønsker fra klasserne 

• Haltider – Hvornår kommer de? 

• Kan lærerne blive bedre til at komme til tiden i hallen? 

• Tamponer og bind på kontoret til nødsituationer – er det en mulighed?  

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

skolen? 

• 5ab mangler gode møbler. Er der nogen på vej? 

• Mindre mudret fodboldbane foran samlingssalen. Kan man ligge noget på? 

• Er der en bedre legeplads på vej ved trin 1? 

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



 

8. Opfølgning og tiltag fra sidste skoleår (Hvis vi når det) 

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 

9. Eventuelt (Hvis vi når det) 

• Nye vedtægter i elevrådet? 

Næste mødegang er d. 24/2 i 3. lektion i samlingssalen 

 

 


