Referat af elevråds mødet 8-11-2017.
Møde deltagere.
Forstander Henrik Bruun, Referent Helle Fjeldsted
Mike, Phillip, Cathrine, Jasper, Rasmus, Mike, Mads. Fie,
Ninna.

Ting vi skal se på!!!!
Medie roder voldsomt, det giver kaos i elevernes hoveder. SEBASTIAN OG MICHAEL!!!!!!!
Der skal tages ansvar for det ny lokale, møbler og blomster…. Det skal på plads.
Der SKAL RYDDES OP HURTIGST MULIGT (Helle F hjælper gerne)
Vi skal ha de sidste lamper op!!!!!(hvem hjælper her???)
Medie vil gerne bede om opdateringer på deres pc’er, de kan ikke lave opgaverne da de er meget
forældede, Torben IT, kigger over…
Er der licenser fri????
De små hvide duer ikke, de mister forbindelsen og er forældede. Efter 2-5 år får vi ny, vi erstatter dem
løbende.
Der vil snart komme WIFI I BUSSEN, TORBEN IT…

Kunne I tænke jer et unge miljø, til at hygge i.
Måske en Play station, nogle lækre møbler, et aflukket rum, som også kan benytte i pauserne, hvor der kan
være hygge og semmenhold, måske et sted man kunne tænke sig at hænge ud efter skole??
Vi taler om evt. at indrette auditoriet, da den sjælden bliver brugt, men det er ”kun en ide”.

I samme snak taler vi om EFE + ………..
Underligt nok er der KUN

GANSKE FÅ ELEVER der faktisk kender til denne funktion!!!

Man-tors, incl gratis aftensmad.. Det var mange af elevrødderne interesseret i..
Vil I som faglærere og vejledere, informerer om EFE + ….. ÆRGELIGT DET IKKE BLIVER BRUGT af flere..
Vil I TA TETEN OG INFORMERER OM DET TIL ET MORGENMØDE???
Foreslå eleverne at kigge ind på EFE.NU.
DE KAN FÅ EKSTRA LEKTIEHJÆLP, BRUGE VÆRKSTEDERNE, OPU ORDBLINDEUNDERVISNING ER DER OGSÅ
MULIGHED FOR..

1.december har også kun ganske få hørt om. Vi opfordre dem til at kigge på Facebook.
Og få vejledning af lærere..

15. November er der stort POLITIKKER MØDE I KANTINEN.
Medie har lavet 3.minutters teasere, med nogle politikkere….de ligger også på Facebook.
15.00 Der vil være klargøring og optakt i kantinen på Darumvej.
TV.SYD. vil være tilstede, DE VIL optage til fjernsynet, ugeavisen og Jyske Vestkysten er også inviterede.
Hvis eleverne har inviterede gæster, skal de være på plads kl.15.30, ca.15.45 – 17.00, vil der være 8-10
politikkere ”PÅ”.
Henrik opfordre til at eleverne kan stille spørgsmål, gennem en lærer (EVT. SEBASTIAN)????
HAN SMIDER SPØRGSMÅLENE OP PÅ EN STORSKÆRM… Så kan politikkerne byde ind med svar….

Christiansborg tur 17. NOVEMBER
Eleverne spørger til om de kan få alene tid i Staden…?????? Det er pt. Ikke en mulighed, da afstanden i KBH.
er betydelig større end her tingene tager bare længere tid, det er fredag, der er MANGE mennesker i
København, det tager VIRKELIG tid at gå til bus holdepladsen fra CHRISTIANSBORG, DER ER formentlig IKKE
tid i programmet, I DENNE OMGANG.

Smede drengene spørger efter håndværker radioer… Det kan godt bevilges, de skal blot bestilles til
værkstederne
Flere af eleverne giver udtryk for de IKKE MÅ, ha vandflasker med i bla. KREATIV…
Kan det ha sin rigtighed i denne sundheds tid????

Mangler stadig håndvask til rengøring af pensler og andre ting i Kreativ… Henrik mener der kommer en vask
fri i ”depotet, på et tidspunkt når dette er tømt..!!!

Boosteren vil gerne ha ny sofaer, evt. få det shinet lidt op( Jette vil du tænke maling ind her, start 2018??,
så det bliver lækkert anno 2018 Det kigger vi på efter jul.
RYGE SKURET……. Thomas Madsen.. (Tømrerne)
Det må godt fornyes, nyt tag på, pilles ned - shines op, det regner ind gennem taget og ikke længere
brugbart….. Henrik vil gerne se budget inden det fixes..

Eleverne spørger om vi kan finde et nyt sted, og få lavet et overdækning til deres knallerter??
De er meget våde og ofte kan de ikke starte…… gerne et andet sted end cykelparkeringen.
Kan det evt. blive nede ved AUTO KENNETH????
Dette var ordene for nu, er der spørgsmål evt. ny ting til næste elevrådsmøde, så skriv gerne til
hf@espro.nu

Næste elevrådsmøde bliver onsdag den. Onsdag den 6-12-2017. kl.8.30 i Kantinen på Darumvej.

