Referater fra elevrådsmøder 2021/22
Elevrådsmøde - 17/8-2021
1. Velkommen - introduktion til elevrådet fra ordstyrer (rektor) og fravær
2. Valg af formandsskab: formand, næstformand, sekretær, visesekretær og kasserer.
Der blev ikke afholdt noget valg med taler, da kun en elev meldte sig til hver post. Resten af
elevrådet godkendte formandsskabet uden indsigelser.
Formand: Frederikke Juhl Gyrming, 3.a
Næstformand: Anton Lykke Jensen, g.1
Sekretær: Uzair Ali, 2.x
Visesekretær: Malou Kristiansen, 3.z
Kasserer: Amalie Ungermand, 3.a
3. Vedtægter - opfordres til at de læses af alle, så alle i elevrådet kender rettigheder. Opfordres
til at revidere vedtægterne, da de er fra 2013 og har behov for fornyelse.
4. Næste elevrådsmøde - efter skole med spisningen en gang i september. God stemning for
dette forslag. Ved dette møde træder det nye elevrådsformandsskab i kræft.

Elevrådsmøde - 1/9-2021
-

Vi har gennemgået OD

-

Derudover har vi gennemgået udvalg og er kommet frem til b.la:

-

Fredagscafesudvalg:
Malou & Sofie 3.z
Gustav 2.z
Otto & Lau 2.a
Elliot 2.x
Natalie og Sofie G4
Amalie 3.a

-

Klimaudvalg:
Malou 3.z
Ana & Silke 2.y

-

Kælderudvalg:
Elliot og 2.x
Gustav & Simon 2.z
Otto 2.a

-

Kage til Bag for FVGH: 10 kr.
Malou & Jeppe 3.z
Amalia G1

Amalie, Frederikke & Katrine 3.a
Karoline G5
Jonas G5
Emilia 1.p
Anton G1
Julijana & Aleksandra 2.p
Elliot 2.x
Sofie & Natalie G4
Ana & Silke 2.y
Daniel 2.q
-

Indtil videre er der mest stemning i elevrådet for, at det nye festudvalgt bliver valgt efter introfesten

-

DGS - alle er for at være medlem

-

Ung energi: fem fede dage - elevrådet er på til ideen og vi laver et udvalg (klimaudvalg), som står for at
informere skolen/eleverne om, hvordan og hvad vi skal gøre

-

Bag for en sag - der er ikke stemning for at være med til bag for en sag, men derimod at vi laver vores
eget ”Bag for FVGH” og bruger pengene til fx fredagscafé - evt. slået sammen med festudvalget, så der
også kunne være flere penge til festerne.

-

Fredagscafé - vi har fundet en dato som vi synes er passende (15 oktober 2021) og der vil blive afholdt en
beerpongturnering

-

Vedtægter: vi kigger på dem til næste møde og foreslår evt. ændringer som der så kan stemmes om i
elevrådet

Elevrådsmøde 26. november 2021
1. Velkommen til de nye repræsentanter
-

Tyndt fremmøde, måske skal der vælges nye repræsentanter i nogle af klasserne.
3.x har valgt ikke at deltage i elevrådet
Have en relaterende snak om hvad fravær er og hvilken betydning det er.

-

2. Vedtægter (godkendelser i detaljer og rettelser er på vedhæftet dokument)
Ingen rettelser
Vedtægter blev godkendt af hele det fremmødte elevråd

-

3. Udvalg, vil de nye repræsentanter være med i allerede levende udvalg, eller har de ideer til
nye?
Nuværende udvalg: Kælderudvalg (dette er udsmykningsudvalget med nostalgisk navn),
fredagscafesudvalg, kantineudvalg, klimaudvalg og aktivitetsudvalg

Fredagscafe:
- Amalie U. 3.a
- Sofie B. 3.a
- Amalie S. 3.z
- Sofie P. 3.z

-

Lau 2.a
Otto 2.a
Gustav 2.a
Elliot 2.x
Karoline 1.y
Christine 1.y

Kælderudvalg:
- Elliot 2.x
- Gustav 2.z
- Simon 2.z
- Otto 2.a
- Lau 2.a
- Uzair 2.x
- Villads 2.b
- Amalia 1.x

Klimaudvalg:
- Silke 2.y
- Ana 2.y
- Malou K. 3.z
- Jonathan 1.b
Kantineudvalg:
- Amara 3.b
- Karoline 1.y
- Christine 1.y
Aktivitetsudvalg
- Hélen 1.a
- Arisha 1.a
- Rebekka 1.x
- Karoline 1.y
- Christine 1.y
- Jonathan 1.b
- Emilia 1.p
-

4. Bag for FVGH
Er det stadig noget vi vil?
Skal det ske i december eller efter juleferien

Nye der vil være med i bag for FVGH
- Lærke 1.p
- Hélin 1.a
- Arisha 1.a
- Rebekka 1.x

Datoer:
- Fredag 17. december
- Mandag 17. januar
Priser:
- 10kr
Hvem vil bage til fredag 17/12
- Eliot 2.x
- Emilia 1.p
- Ana 2.y
- Silke 2.y
- Amalia 1.x
- Malou 3.z
Hvem vil bage til mandag 17/1
- Jeppe 3.z
- Karoline 1.y
- Hélin 1.a
- Arisha 1.a
- Frederikke 3.a

-

5. Forslag til arrangementer
Poker aften
Fodboldaften
Ungarnsk bordtennis
Fifa
Stjerne for en aften (mgp)
Koncerter af elever fra skolen
Musikbingo

-

Arrangement kalender
Forskellige figurer til forventninger
6. Hvad sker der til næste møde d. 3. december
Esben kommer fra kommunen og snakker om fritids- og kulturpas

-

7. Etc.
lyssencere til toiletterene (istedet for at folk glemmer at slukke aften)

Elevrådsmøde - 14/12-2021:
1. Velkommen + fravær
Dem der er godskrevet til ikke at komme:
- 1a, 1q, 2p og 2q
Fravær:

- Simon 2z (kom med suppleant)
- Otto 2a (kom med suppleant)
- 3y
- Sofie Petræus 3z

2. Evt.
- Penge til kælderudvalget igennem dansk elevråd

3. Udvalgsarbejde
Aktivitetsudvalg:
- Skilte lavet til bag for FVGH
- Game-night
Kælderudvalget:
- Købt sofaer
- kunst
Klimaudvalget:
- Snakket videre om 5fedefvgh
- Snakket om pant
Kantineudvalget
- Snakket om mødet til kantinen
- (bedre kommunikation, whiteboards, vegetarisk, miljøorienteret)

Elevrådsmøde Referat - 27/01/2022
1. Velkommen + fravær
1p - Emilia sendt suppleant
2z meldt afbud
1y Karoline
1z sendt suppleant
1p Sebastian vendelbo
2q Daniel Christiansen - kom 10:50
1a uden suppleant
2. Underskrift: vedtægter
Alle tilstedeværende har skrevet under
3.
-

Evt.
Retorikholdet
Kantinen - ønske om energidrikke, kaffe, bestik
Rengøring - klamt ved opholdsstederne, manglende sæbe på toiletterne
Arbejdsstationer ved studiecenteret og 201-204 - DGS fond
Pantspande - poser i spandene
Brev til undervisningsministeren

4. Oplæg fra Esben

