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OPFORDRING TIL ELEVERNE:

såfremt Du Ønsker, at være med til at for

bedre forholdene her på JEG, må Du "gøre dig

klart, at det også kræver EN PERSONLIG

INDSATS FRA DIN SIDE. - Vi arbejder i elev

rådet med en masse gode forslag og ideer, som

bare ikke kan føres ud i livet, hvis ikke DU

også hjælper til. - Eksempel:

Vi arbejder på at få senere sengetid (22,45),

men d e t nytter jo ikke, hvis DU stadig er en

blandt mange elever, der styrter rundt på gan

gene i "grøn time", ikke passer din rengørings

pligt, O.S.v.

Det nytter jo heller ikke, at vi beder alle

lærere om at banke på dørene, - når vi ikke

selv banker på. - VI MÅ ALLE FORSTÅ, AT NOGLE

ELEVER AF OG TIL ØNSKER AT VÆRE LIDT ALENE

ELLER BARE ØNSKER AT SLAPPE AF I FRED OG RO.

GRUPPEARBEJDER

Hvis Du Ønsker, at deltage i indretning af

the-kØkkenerne, eller deltage i andre mulige

aktiviteter i fritiden, - så udfyld skemaet på

side 4 - og PUT DET I FORSLAGSKASSEN!
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FORSLAGSKASSE

"Hjælp vi mangler gode ideer til behandling

i elevrådet."- Der er opsat en rØd forslags

kasse i INFORMATIONEN, til brug for dine per

sonlige forslag, som Du mener, at vi alle kan

få glæde af.- Hvis Du Ønsker det, kan Du natur

ligvis aflevere dit/dine forslag anonymt.

ORIENTERING

FØlgende emner har været - eller er til be

handling i elevrådet for tiden:

l. The og sukker på værelserne

2. Være længere oppe om aftenen

3. Fritidsundervisning i svagstrØm

4. Fritidsundervisning i foto

5. Kurser i "grØn time"

6. Pensionistgang

7. Indretning af the-kØkkener

8. Beplantning i kollegiegården

9. Lærerne skal banke på dØrene

la. 3-mælk genindfØres

ll. Filmaften hver 14. dag på JEG

12. Bekæmpelsen af uroen i "grØn time"

13. Feltbanen

14. Gartneri (drivhuse, kØkkenhaver)
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TILMELDING TIL GRUPPEARBEJDE/IDEGRUPPER:

\

kollegiegården

gården og ved feltbanen

Jeg Ønsker at deltage i: (sæt kryds)
I

Indretning ~ f thekØkkener
I

Færdiggørelse af feltbanen
i

Lægning a 1 fliser i

Færdigbejfantning i

~

o

Skriv her hvilke dage og på hvilket tidspunkt, Du kan deltag~:

NRVN:
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