
Referat af elevrådsmøde d. 4/10 
 
Punkt 1: Skolen mere røgfri 
Punkt 2: Bag for en sag  
Punkt 3: Kantinen 

 
1: Kommunen bad os fra elevrådet at tage emnet om ingen rygning i skoletiden op. Det blev mere 
eller mindre nedstemt. Grunden var at folk ville gøre det selvom det blev forbudt og lærerne vil 
alligevel ikke bruge deres tid på at sige de ikke må ryge.  

 
Festerne om hvorvidt der må ryges til fester, var også et meget upopulært emne at diskutere om. 
Vi kom frem til at man kunne gøre udearealet større og finde et sted en smule væk fra udedørene 
til dem der vil ryge. 

- Konsekvensen af røgfri fester ville være at festerne bliver kedeligere pga der vil ikke 
komme så mange folk i fremtiden. 

- Den positive del ved røgfri fester er, at folk der ikke ryger bliver passive rygere bare ved 
at gå udenfor. 

 
Herefter blev der snakket om et muligt rygestopskursus som Kommunen har tilbudt. Der skulle 
mindst være 10, helst flere hvis det skal holdes kørende. Der var fuld opbakning på dette forslag i 
elevrådet.  
I alt blev det til 11 elever der kunne tænke sig et rygestops kursus.  

 
2: Bag for en sag bliver styret af Sarah Hamid, G1, og Line Olsen, 2.y.  
De sender en besked ud på lectio med mulighed for tilmelding.  

 
3: Kantineudvalget fik snakket med kantinedamerne og kom frem til:   
Dagens-ret fra 07-10-19 
Hvis man ønsker at fjerne el. tilføje noget til sin mad kan man tage i kantinen inden kl 10:00.  
Ting der muligvis kommer til at ske (eller de vil kigge på) 

- Humus og grøntsager. (vedtaget) 
- Vegetarretter. (muligt) 
- Der vil komme mere grønt og groft. (vedtaget) 
- Mulige smoothies (hvilket muligvis også bliver dyrt) 
- Nøddeblanding med choko (muligt) 
- Frugtsalat (muligt) 
- Vingummier uden skum (vedtaget 

Og sidst men ikke mindst, musik i kantinen  
Maden kan muligvis blive dyrere - Vi kan dsv. ikke pille ved priserne overhovedet. 

 
Næste møde d. 23/10 i 3. modul 


