
Referat af elevrådsmøde på ny afdeling tirsdag d. 26. april  

kl. 10.25 - 11.00 i lokale 38 storrum B for mellemtrinnet 4.-6. + 3., da de bliver mellemtrin næste år. 

Kl. 11.00 - 11.30 i lokale 38 storrum B for indskolingen 0. - 2. 

1. I Toksværd foreslår de indeordning for alle elever 4.-6. klasse i 10-pausen, fra efterårsferien til påske. Jeg er 

derfor blevet bedt om at komme med skriftligt svar til skolebestyrelsen om det samme gør sig gældende i 

Fensmark. SKB står for at udfærdige ordensregler for skolen og kan ikke dispensere fra, at det er forskelligt på 

de 2 afdelinger. 

 
a) Drøft i klassen om det er et ønske 

Der er et stort ønske om at være inde i frikvarteret i vinterhalvåret - dog ytrede den ene 6. 

klasse, som havde nået at debattere det i klassen, at de var imod. (Den anden 6. klasse kom for 

sent og havde ikke nået at drøfte det i klassen). Årsagen var, at de nu i 3 år havde været ude i 

alle pauser. Det samme gav nogle fra indskolingen udtryk for, da det jo varer flere år før de må 

være inde og de synes det er snyd, hvis de får lov. 

Der ønskes indkøb af bordtennisbord og bord til bordfodbold, så der evt. kan spilles på skift i 

storrum, hvis indeordning bliver en realitet. Derudover mange gode forslag til spil o.a. 

 
b) Hvilke spilleregler og aktiviteter, der skal gælde ved et tilsagn 

- Eleverne gav selv udtryk for, at mange havde svært ved at være inde i frikvartererne, hvis 

det skal være stilleaktiviteter. Lige nu er der flere, der snyder sig til at være inde, men bliver 

opdaget, da de løber rundt og kravler ind i køleskabet. Der er nødt til at være langt flere 

gårdvagter, hvis der skal være indeordning.  

- Det kan være problematisk at finde nogle at spille fodbold med udendørs, hvis de fleste 

hellere vil være inde. 

- God drøftelse af, at det er vigtigt de få ikke ødelægger det for mange ved ikke at kunne 

håndtere at være inde og dermed på mindre plads 

- Der er nødt til at være nogle regler for en evt. indeordning 

 
c) Hvor det skal være tilladt at være, og hvordan man sikrer udluftning og et acceptabelt lokale ved 

frikvarters ophør 

- Alle var enige i, belært af 2 års pandemi, at frisk luft og udluftning giver et lavere 

sygefravær, så ved indeordning er der nødt til at tænkes ind, hvordan det sikres. Mange 

elever oplever, at selvom der skal luftes ud, er der altid nogle som hurtigt lukker døre og 

vinduer, fordi de fryser. 

- Mange elever har brug for at få brændt noget energi af i pausen i stedet for at sidde inde 

- Hvis frikvarteret er på ½ time kan alle måske lige gå ud 5 minutter mens der luftes ud? 
2. Hvilke ønsker er der til elevrådsarbejdet? 

a) Lav en brainstorm med klassen og vi drøfter i plenum, hvad I har med 

(Der manglede en del indskolingsklasser og der var ikke tid til at hente dem denne gang) 

- Store ønsker til en bedre legeplads; reparation af basketnet, indkøb af flytbare mål, vipper, 

gynger osv. Vi drøfter videre på næste møde 

- Indskolingen gav udtryk for de var glade for legepatruljen, men at de også gerne vil have 

venskabsklasser 

Mvh. Pia 


