Referat af fælles elevrådsmøde den 16. maj 2018
Referent: Minna
Tilstede: repræsentanter fra alle afdelinger + Anne Marie, Tino og Minna (Ulf deltog i punktet om
evaluering af torsdags cafe)

Siden sidst:
Anne Marie startede mødet med at opsummere, hvad der er sket siden sidst:
 Torsdags cafeen er gennemført 3 gange – 2 gange i Oasen og 1 gang i Bygning R. Dette
efter stort forarbejde i diverse fora.
 På de sidste fælles elevrådsmøder har der været efterlyst mulighed for at kunne få
formiddagsmad når man er skolehjemselev. Dette ønske er imødekommet, så de der
ønsker det, kan smøre en madpakke om morgenen og tage med. Husk at viderebringe
dette på jeres hold.

Nyt fra afdelingerne
En runde med nyt fra afdelingerne:
Gymnasierne:
 Der er kommet et tiltag om fredagen ”Fredags Pub”, så afvikles i gymnasiebygningen. De to
gange det har været afviklet har det været i samme uge som Torsdags Cafe. Dette vil man
fremover forsøge at undgå, så de to tilbud ikke konkurrerer.
 HTX har fået nye stole
ELM:
 Problemer med pantsystem. Der bliver fortsat arbejdet på at finde en løsning. Der kom
input fra de andre afdelinger, hvor systemet virker.
 Ønske om mulighed for at drikke en fredagsøl i klasserne efter undervisning. Dette blev
afvist, da det er i konflikt med skolens ordensreglement.
Fødevarer:
 Arbejder på at ændret skemaerne (sluttidspunkt), så de passer bedre med elevernes
bustider.
 Ønske om bænke i busskur foran skolen, så folk ikke sidder på kanten af ”busgrav”
KHF:
 Ikke noget nyt – har ikke holdt møde siden sidst.
Smede:
 Ønske om at få regler for anvendelse af snus
 Smedene efterlyser et sted i Bygning F, hvor de må spise deres medbragte mad.

Nyt fra bestyrelsen
 Ny årsrapport
 Ny formand
 Indvielse af idrætshallen den 31. maj for elever
Evaluering af Torsdags cafeen (forsøgsordning)





Generelt meget positive tilbagemeldinger. Alle har været glade for tiltaget og afviklingen har
været god, med enkelte tilretninger. Alle håber at det kan fortsætte
Placering af cafeen er bedst i Oasen. Det er centralt og alle ved hvor det er. Bygning R er
for lille og
Indhold i cafeen: Stemning for at rammerne skal være uden alt for meget skemalagt. Tid til
hygge og samvær.
Glade for samarbejdet med Kilden.








Ikke de store problemer – men fremadrettet sørge for at gøre opmærksom på at drikkevarer
ikke må tages med ud, at man skal drikke ud inden cafeen slutter kl. 17.
Torsdags Cafeen har ikke haft negativ effekt på undervisning fredag
Positiv indstilling fra Ulf til at lade forsøgsordning fortsætte.
Gode råd til fremtidige elevråd:
o Bedre markedsføring
o Oasen som fast sted
o Sprede budskab i god tid – lokale elevrødder spreder budskabet på egen afdeling.
 Opslag i rygskur, opslagstavler etc
Overskuddet fra cafeen bruges til et arrangement for elevrådet + ”Kilden” en torsdag aften.
Indholdet i dette arrangement vil være at få lavet en kasse med gode råd til fremtidige
elevråd.
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