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Tilstedeværende: 
Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Said Mo El 
Idrissi, Diana Hemdrup, Annette Nerup Jakobsen 
 
Marian Weng, Latifa Mojib, Susanne B. Jensen 
 
Elevråd: Ali, Melike 
 
Rikke Rubek, Helle Dinesen, Finn Rigét 
 
Arno Hurup Christiansen 
 
Afbud: Ole Sønderup, 

Pkt. 0  
 
Referat fra sidste møde: 
 
 
  

Godkendt 

Pkt. 1 
Besøg fra COWI om trafik - Marius 

 

Pkt. 2 
Diverse og refleksion 
 

 

Pkt. 3 
Elevrådets punkt 
 
v/ elevrådet  
Besøg i UNICEF: Børnetopmøde  
 

Ali fortalte om besøget i FN-byen, hvor der var 
Børnetopmødet. 
 



Pkt. 4 
Arla – snackmaskine - Latifa 

Elevrådet, sammen med Latifa, fremlagde ideen om 
snackbaren, hvor eleverne kan købe forskellige 
Arla-produkter. 
Elevrådet kan gå videre med ideen, og de vælger 
kun produkter fra produktgruppen “God 
samvittighed”, og kakaoen er ikke en del af 
udvalget. 
 

Pkt.5 
 
Godkendelse af høringssvar 
Forslag uddeles til mødet 

Godkendt 

Pkt. 6 
Meddelelser: 
 
a. Formanden 
b. Skole, plus info om Unicef RS 
c. SFO  
d. Forældreforening 
- Banko  
e. Øvrige 
 
 

a) Orienterer om et møde hjemme hos 
formanden, hvor debatten handlede mest om 
hvordan skolen kan tiltrække flere elever. 
Debatten fortsætter i kommende møde. 

b) Direktion var på besøg på begge matrikler, 
hvor de så interiør som var i god stand, og 
noget der er i knap så god stand. Rikke 
gjorde opmærksom på at det er hele Brøndby 
kommunes medarbejders pligt at tale 
Brøndby Strand op, og ikke kun 
medarbejdere som arbejdere i bydelen. 

c) Lørdagsarrangement for personalet: Fri for 
mobberi. Kommende fællesmøde skal 
indeholde en strategi om hvordan de nye 
færdigheder kan bruges. Der er en generel 
positiv tilgang til at planlægge aktiviteter i 
sommerferien bedre. 

d) Vi ses fredag d. 8/11 til Banko! 
Pkt.8 
Evt.  

 

 


