Elevrådsmøde EFE tirsdag den 25/10-2016 kl. 12:00
Referat nr. 1
Deltager:
Henrik – forstander
Simon – cafe`
Rasmus – maler
Mike –
Mikael – tømrer
Christine – kreativ
Benita – køkken
Camilla – teater
Jesper – metal
Bonnie – auto
Katrine – kreativ
Referat: Lena
Henrik byder velkommen og starter mødet, med at sige, vi diskuterer ikke
enkelte personer eller faglærer på elevrådsmøder.
Der mangler lys i rygeskuret.
Maler: Mangler hylder til opbevaring, så de bedre kan holde orden, skal kontakte
Jette om dette.
Kantinen: Alle skal huske at sætte stole op , inden de forlader kantinen.
Når man har brugt ”service” og det sættes tilbage på vognen, skal man sortere
det er glas/kopper for sig, tallerkner for sig, bestik i spanden.
”Service” må ikke komme ud af kantinen, hellere ikke med op i rygeskuret.
Morgenmad… rosiner og gerne pålæg/ost, folk er trætte af marmelade.
Madplan – opdatering af skærm i forgangen.
Cafe´: Bedre kommunikation mellem skole og Cafe´. Elever kommer til
undervisning der er aflyst.
Tvivl om hvordan mødetids scanner virker.
Der blev spurgt om elever, kan få indflydelse på hvad der laves i Cafeen.
Auto: Siger de mangler mere plads.
Lyngsbo: Der blev snakket om turen til ”Lyngsbo”
Manglede man havde arbejdet, mere det tema hjemmefra man havde på turen.
Syntes man havde meget frihed - savnede mere fællesskab – aktiviteter - at de
forskellige hold, blev mere blandet på kryds af hinanden – mere kunst og kultur.
Snakket om ny tur til foråret, hvor der var forslag oppe om tur til København.

Ønsker om flere kurser evt. epoksy.
Prøve af være på de andre linjer ”tværfaglig”, så man får bedre forståelse, for
hinandens arbejde.
Man syntes der er meget ventetid, hvis man manglede hjælp i timerne ved
Michael og Else Margrethe. Henrik informere der bliver ansat flere lærer, så der
blev flere hold, så det skulle afhjælpe dette.
Løn: Pr. 1/1-2017 vil elever blive 14 dagslønnet.
Afspadsering: Er hvis man har ekstra timer, kan man holde fri, på et andet
tidspunkt, ifølge aftale med sin faglærer. Disse skal afholdes inden man stopper
på skolen, da de ikke kan udbetales.
Ønske om sofaer i forgangen, Henrik havde ideer´og forslag til dette.
Kørsel af 17 årige i skolens biler: Det var Henriks´ klare holdning nej til, da det er
et stort ansvar, at køre med andre.
Info om omklædningsrummene: Hvis nogen mangler lås/nøgler til skabene, skal
de henvende sig til Torben.

Næste møde tirsdag den 29/11-2016 kl 12.00 i kantinen
Darumvej

