Fælles Elevrådsmøde
Den 22. februar 2019
Kl. 8.15-10-00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Deltagere skoler:

Elever

Avedøre
Engstrand
Dansborg
Frydenhøj
Gungehus
Holmegård
Langhøj
Præstemosen
Risbjerg
Ungdomsskolen
Medarbejdere fra Ungdomsskolen
Gæster:

Aimee, Haris
Amanda, Malte
Agnes, Patrick
Maya
Evalina, Melina

Afbud

Jens (Risbjerg), Caroline (Dansborgskolen), Daniel
(Gungehusskolen), Malou (Holmegårdsskolen), Oliver
(Frydenhøjskolen), Zakaria (Gungehusskolen)

Intet fremmødt:

Hans-Christian (Langhøjskolen), Nikolaj (Langhøjskolen),

Stine
Angel, Jacob
Freja, Theis
Kristoffer Hannberg og Lise Zaar
Silke(Frydenhøj), Sandra (Avedøre)

0.1

Elevrådsrepræsentanters forslag
til dagsorden

-

Ingen.
Spørg meget gerne jeres egne elevråd, om de har nogle
punkter som skal med til Fælles elevrådsmøderne.

0.2

Godkendelse af sidste
mødes referat

-

Godkendt.

0.2

Godkendelse af
dagsorden

-

Godkendt.

1.

Meddelelser:

-

-

Snak om den svenske pige, Greta Thunberg, som
demonstrerer i forhold til klimaet – Greta Thunberg har
341.000 følgere på Instagram.
Præstemosen, Engstrand, Dansborg, Frydenhøj og
Langhøj har alle talt om klima. På næste Fælles
Elevrådsmøde vil vi lave en brainstorm om klima i forhold til
videre arbejde.

-

Kort forklaring på hvad Skolekontaktrådet.

-

Patrick og Jacob giver en orientering fra mødet i går aftes,
torsdag den 21. februar, hvor de hold oplæg om ”Hvad er
en god skole”.
De havde valgt nogle punkter ud fra de overordnede,
emner, og lagt ekstra vægt på disse.
Til mødet var der især fokus på forældrene – bedre
kommunikation samt mere aktivitet ønskes.
Deltagerne på mødet var positiv stemte overfor de ideer
som repræsentanterne præsenterede til de andre punkter
på mødet.

2.

Tilbagemelding fra
SKOK-mødet
Hvad er en god skole

-

3.

Gennemgang af
tidligere opgave i Fælles
Elevråd: ”Trivselspolitik i
børnehøjde”

-

-

-

4.

Studieturen til London
• Praktisk info
• Program

Hvor mange skoler vil ”forpligte” sig til at arbejde videre
med ”Trivselspolitik i børnehøjde”?
Repræsentanterne fra hver skole og talte sammen. 7 skoler
vil ”forpligte” sig til at arbejde videre med ”Trivselspolitik i
børnehøjde”.
1 skole vil tage den med til næste møde og vise at den
”eksistere”. Men er i tvivl om der vil være tid til at arbejde
med den.

-

Ingen skoler kendte til ”Trivselspolitik i børnehøjde” inden
mødet.

-

”Hvad er en politik” blev også diskuteret i forlængelse af
”Trivselspolitik i Børnehøjde”.

-

Det har været en meget stor udfordring at finde skoler som
vi må besøge.
Alt er forsøgt - EU, Ungdomsringen, flere forskellige
organisationer, direkte kontakt til skoler, netværk mv.
Program som bliver præsenteret på mødet, er med
forbehold for ændringer.
Det endelige program bliver sendt på mail, til forældres eBoks mandag den 25. feb. Eleverne vil få en sms, når
programmet bliver sendt.

-

5.

Umiddelbare tanker omkring ”Trivselspolitik i børnehøjde”:
Ønske om at afsætte nogle timer med sin klasselærere, så
der kan arbejdes med det.
Print et eksemplar og videregiv til eget elevråd.
God inspiration – forskellige emner vil være oplagte at tage
op på egne elevråd.

Gennemgang af praktisk info samt foreløbigt program.

Bordet rundt
Præstemosen:
- Udskoling: Planlægning af gallafest.
• Hvad er I
- Mellemtrin: Planlægning af konkurrence.
generelt optaget
af på skolerne?
Dansborg:
Hvad er I
- Ud i mindre grupper – finde fejl og mangler, udvikle
optaget af i jeres
kampagner mv.
elevråd?
Engstrand:
- ”Trivsel i børnehøjde som næste punkt”.
Gungehus:
- Fokus på økologi, skrald samt at spare på vand.
Frydenhøj:
- Trivsel i børnehøjde som næste punkt.
USK:
- Rugbrød, triviel samt kommende arrangementer.
Langhøj:
- Elevrådet står for at arrangere et karneval for de mindre
klasser.

Avedøre:
- Projekt i en uge, en form for by - ”en klassisk hverdag i et
voksenliv”.
Jacob og Patrick har en forespørgsel - SKOK:
- Der ønskes at indsamle aktiviteter/arrangementer over året
– disse skal sendes til Kristoffer inden næste møde.
6.

Evt.

Referent: Kristoffer

-

Næste Fælles Elevrådsmøde 12. marts 2019

