Referat af Fælleselevrådets møde d. 03.12 kl. 9-11 på Teaterbygningen
1. Medlem af Skoleudvalget, Jacob Mark, har ordet – Jacob Mark, som sidder i byrådet for SF og er
medlem af Skoleudvalget præsenterer kort udvalgets arbejde, og hvordan de tænker, at de kan
bruge Fælleselevrådets input.
Fælleselevrådsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til udvalgsmedlemmet. Medbring
gerne input fra egen skole.
Jacob Mark udeblev fra mødet. I stedet lavede vi dobbelt-cirkler, hvor eleverne fortalte hvad de
ville have spurgt om. Spørgsmålene skrev vi ned, og blev sendt til Jacob. Han svarede hurtigt spørgsmål og svar samt en hilsen fra ham kan I læse i det vedhæftede.
2. Orientering om dialogmøde den 26.11 – Der er dialogmøde i Skoleudvalget den 26.11. Formand
Magnus og Rikke deltager i mødet og I får her en tilbagemelding på de vigtigste punker fra mødet.
Magnus og Rikke orienterede om dialogmødet med Skoleudvalget. Der havde været tre punkter,
som vi diskuterede i mindre grupper: Fælles børnestrategi, Vold mod lærere og ansatte,
Folkeskolereformen.
Magnus oplevede mødet meget som et ’snakkemøde’ uden beslutninger, og vi snakkede om,
hvordan nogle møder er til at få information og viden, og nogle møder er beslutningsmøder.
Dialogmødet er det første.
3. Køge Ungeråd – John Khan fra Køge Ungeråd præsenterer helt kort, hvad Ungerådet i Køge er.
Spændende præsentation af Køge Ungeråd. Se evt. mere på www.ungikoege.dk, hvor I bl.a. også
kan læse om det kommende filmarrangement. FE blev enige om, at det kunne være en god ide at
have en repræsentant i Ungerådet, og Magnus fra Holmebækskolen var interesseret i den
opgave.
4. Input til programmet for Køge Skolefilmfestival d. 14/5 2014 – hvordan kan vi lave en
uforglemmelig gallafest? Desuden valg af udvalgsmedlemmer til deltagelse i Skolefilmfestivallen.
Martin (Lellinge), Anne (Asgård), Christian (Søndre), Sara (Holmebæk), Malene (Ellebæk) er valgt.
Er der andre interesserede, så skriv til mig!
5. Orientering om iværksættermesse – og valg af udvalgsmedlemmer
Sara (Borup), Martin (Lellinge), Anna (Ellemark), Rasmus (Ellemark), Malene (Ellebæk) er valgt. Er
der andre interesserede, så skriv til mig!

6. Input til et Idékatalog til politikerne –fælleselevrådsmedlemmer medbringer konkrete forslag fra
eget elevråd noteret på post-it-lapper.
Se vedhæftede! Efterfølgende mødtes formand Magnus og sekretær Malene og sammen
udarbejdede vi det færdige forslag. Magnus og Malene underskrev dokumentet og det er nu
sendt til politikerne i Skoleudvalget. Desuden har skolelederne fået en kopi af jeres flotte arbejde,
som I får meget ros for.

7. Evt.
Det blev af formand Magnus fremhævet, at det var ærgerligt, at der ikke var flere skoler, der
deltog i møde. Det er vigtigt at alle er her og deltager i møderne, hvis det skal blive gode møder.
Rikke opfordrer til, at man husker at melde til eller fra, så vi ved, hvor mange der kommer til
mødet. Det er god mødekultur at vænne sig til at melde til eller fra.
Tak for et godt møde med rigtig gode og spændende input 
Referat: Rikke

