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3.B 2021

Vi vil gerne lave en
pengeindsamling til
Lindevangskolen.
Fx. skolefest, biotur,
loppemarked, festival.

Eleverne i 3. B har
sendt en ansøgning til
Skolemælkslegatet.
De søger om midler til en
skovtur for 3. klasserne.

3.B og
Christian (lærer, CTS)

for kortere
6.C 2021 NYT!Muligheden
skoledage fra næste år

er på skolebestyrelsens
dagsorden. Hvis skoledagene gøres kortere,
ønsker elevrådet en lektiecafé, så alle kan få hjælp.

Vi vil gerne have
kortere skoledage.

8.D 2021

Vi vil gerne have
hyggeligere fællesarealer.
Fx. bordtennis, bordfodbold
og steder man kan hænge
ud og være i fred.

Eleverne er glade for de
nye omgivelser. Desværre
er der begået hærværk for
70.000 kr., hvilket begrænser yderligere udvikling i
dette skoleår. Der arbejdes
med et gangråd, der skal
passe på området.

Demokratirådet og
Skolens ledelse

NYT!
Demokratirådet og
Skolens ledelse

NYT!
Vi vil gerne have
legepatruljer.

Arbejdsgruppen
“det gode frikvarter”
er i gang med arbejdet
omkring “Legepatruljer”.

Demokratirådet og
Skolens ledelse

NYT!
Vi vil gerne have
kreative fagdage.

Muligheden for kreative
fagdage til næste skoleår
tages op af lærerne
og ledelsen.

Demokratirådet og
Skolens ledelse

Vi vil gerne have en
skraldeindsamlingsdag.

Sidste skoleår fik
Lindevangskolen
tildelt Grønt Flag,
fordi natur, miljø
og bæredygtighed
indgår i undervisningen.
Det fejrer vi ved en officiel
flaghejsning i skolegården
i marts.

Grønt Flag-udvalget

HURRA!
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Regnbuecaféen er et safe
mødested og holder åbent
på bestemte torsdage for
eleverne fra 7.-9. klasse.

SOCIAL TRIVSEL

Skoleopmærksomhed på køn,
seksualitet (LGBT+) og forskellighed.

Skakklubben er klar,
men vi venter på
corona-åbningen.

Skakklub og bedre skakspil.
De mindste klasser (1-4 kl.)
deltager i aktiviteten
“Den gode skolekammerat”
i Aulaen i

FEBRUAR !

Venskaber.

Vi fortsætter med
pop-op fællesskabslege,
når corona tillader det.

MILJØ MEDBESTEMMELSE
KLIMA

Det gode frikvarter.
Flere pauser.

Idé fra Talerummet

Lektiehjælp og lektiecafé.

Idé fra Talerummet

Udgangstilladelse fra 6. klasse.

Værs’go’ - grib sagen !
Idé fra Talerummet
Værs’go’ - grib sagen !
Skolen trænger mest
til oprydning indendøre.
Pedellerne samler skrald
i skolegården hver dag.

Skraldepatrulje.
Flere pandekagebaner
og læringstavler.
Idé fra Talerummet

Renere toiletter.

Idé fra Talerummet

Bedre badefaciliteter.

Idé fra Talerummet

Værs’go’ - grib sagen !

Værs’go’ - grib sagen !

FYSISK
MILJØ

Værs’go’ - grib sagen !

Udfordringer med små klasseværelser:
lugt, lys, lyd, varme mm.

Et elevrådsudvalg
undersøger indeklimaet og
uddannes til undervisningsmiljørepræsentanter.

“Gang-råd” i udskolingsbygningen
(glasbygningen)

I udskolingen er der oprettet
et Gangråd, der skal udvikle
et godt udskolingsmiljø med
gode fællesarealer.

Skriv her:

Skriv her:

Det lille elevråd (1-4 kl.)

Elevrådet

Grønt Flag-udvalget
Der er kommet to
nye pandekagebaner
i skolegården.

Renovering af fodboldbaner.

9. D

???
???
???

Værs’go’ - grib sagen !

DINE IDÉER

FÆLLESAREALER

Et elevrådsudvalg
og to lærere Anna og Marie (AMH, MIC)

Et elevrådsudvalg og to
lærere er gået sammen
om at finde tiltag.

Indsats mod mobning.

Elevrødder
og to lærere Carolin og Sif (CA, SN)

NYT!

Skolens ledelse

???
???
???
Et elevrådsudvalg
og Martin (lærer, MHJ)

Rikke (lærer, RR)

