Fælles Elevrådsmøde
Den 22. oktober 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, Sandra
Ingen repræsentanter
Amin, Freya
Maya, Rasmus
Aleksander
Isabel, Andrea
Stine, Anna
Jacob, Johannes
Debora, Julius, Mads
Ingen repræsentanter
Michelle Bang, Kristoffer Hannberg og Lise Zaar

Afbud
Intet fremmødt:
0.1

Rebecca (Gungehusskolen)

Elevrådsrepræsentanters forslag
til dagsorden
Godkendelse af sidste
mødes referat

-

0.2

Godkendelse af
dagsorden

-

Godkendt.

1.

Hyggelig præsentation
af elevrådsrepræsentanterne og
opdatering af elevoplysninger
Meddelelser:
Nyt fra SKOK
• Ny skolestruktur
i Hvidovre
kommune

-

Eleverne skulle starte med en samarbejdsøvelse (Brain
Puzzle)
Derefter navnerunde.
Vi glæder os til det forsatte fællesskab.

0.2

2.

Ung Danmarks –
samlinger
Gyseraften

Valg KFE
Folkeskolefestival

-

-

Nyt fra SKOK
- Store ændringer i skolesystemet. I høringsprocessen er der
bl.a.
o Hvidovre Privatskole skal flyttes fra
Sønderkærskolen.
o Sønderkærskolen skal i stedet rumme en stor
specialskole.
o 10. klasse fra Engstrandskolen skal til
Ungdomsskolen.
o Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen skal
udbygges med et ekstra spor.
o Alle skoler i kommunen skal være 3 sporet grundet
stigende børnetal (600 flere elever inden for de
næste 10 år).
Ung Danmark samlinger:
- Samlinger foregår tre gange om året.
- Man lærer at debattere og udtrykke sine holdninger
sammen med andre unge.
- Man kan lære at blive bedre til at fremlægge.

-

Den næste ligger d. 31. januar til 2. februar 2020 – og
kommer til at foregå i Ishøj.
Elevrepræsentanterne kan overveje om det er noget, som
de kan have lyst til at deltage i.
Vi følger op næste gang.

Gyseraften:
- Fredag d. 1. november på Ungdomsskolen. Alle er
velkomne. Det koster 50 kr.
- Gyseraften bliver arrangeret af Ungdomsskolen og
Ungdomsskolens Elevråd.
3.

Hvad er Fælles Elevråd Fælleselevråd
og hvilke opgaver kan vi
- Formålet er at skabe inspiration og samarbejde på tværs.
arbejde med
- Møder en gang om måneden – der kan komme møder lidt
oftere, hvis der kommer emner fra bestyrelsen, som
• Gennemgang af
Fælleselevrådet skal tage stilling til.
eksisterende
- Eleverne kan komme med forslag til dagsorden.
vedtægter
- Eleverne har en pulje penge til rådighed.
• Godkendelse og
- Over halvdelen af elevrepræsentanterne skal være til stede
underskrift.
for, at de kan træffe valg (stemme). Hvis over halvdelen er
• Sidste skoleårs
væk, så må afstemningen rykkes.
Fælles Elevråd
Emner som kan tages op skal omhandle skolerne i
og deres arbejde
Hvidovre Kommune.
- Kontaktlærerne, relevante ledere og elevrepræsentanterne
får alle tilsendt dagsorden på mail.
- Derudover får alle elevrepræsentanterne reminder på sms
og mail.
- Alle eleverne underskrev de nuværende vedtægter.
Hvad arbejdede sidste Fælleselevråd med?
- Bordet rundt – hvad er de forskellige skoler optaget af.
- Mød en virksomhed – Initiativ.
- Repræsentanter fra SKOK (hvad er en god skole).
- Studietur til London – Ungedemokrati.
- Trivsel i børnehøjde.
- Netværk for fælles elevråd.
- Klima.
- Skrald samt en demonstration på rådhuset.
- Klimaforandringer i egne elevråd.
- De 4 obligatoriske valgfag.
- Nye vedtægter.
- Konkurrence (skrald).

4.

Valg af Fælles
Elevrådsrepræsentanter
til SKOK – 2
repræsentanter og 2
suppleanter

1. repræsentant Rasmus Mathiassen, Frydenhøj
(11 stemmer)
2. repræsentant Andrea Hansen, Holmegårdsskolen
(10 stemmer)
1. suppleant: Jacob Ellgaard, Præstemosen
(9 stemmer)
2. suppleant: Aleksander Rinaldo, Gungehusskolen
(2 stemmer)

5.

Valg af KFE
(Stor Københavns
kommunes Fælles
Elevråd netværk)

-

Jacob Ellgaard, Præstemosen
Andrea Hansen, Holmegårdsskolen
Rasmus Mathiassen, Frydenhøj

6.

Processen om nye
vedtægter i Fælles
Elevråd

Elevernes forslag til ændringer:
-

Punkt 1. Eleverne ønsker nyt navn: ”Hvidovre Kommunes
Fælleselevråd” i stedet for ”Fælleselevrådet i Hvidovre
Kommune”.

-

Under ”Valg og sammensætning” (punkt 16, 17, 18 og 19):
Eleverne ønsker ikke at vælge en formand, næstformand
eller to suppleanter – de ønsker en flad struktur.
o Eleverne mener selv, at de kan vælge
repræsentanter til SKOK osv.

-

Det sidste på side 5, som vedrører formand og
næstformand samt suppleanter ønskes også fjernet
grundet ovenstående.

8.

Folkeskolefestival

-

Punktet er rykket til næste møde.

7.

Hvad vi I arbejde videre
med, og hvad vil I
arbejde med i dette
skoleår?
Bordet rundt:
- Hvad er I
generelt optaget
af på skolerne?
Hvad er I optaget af i
jeres elevråd?
Næste møde er den 21.
november, hvor I bl.a.
skal arbejde med
Røgfrie skoler
Evt.:

-

Punktet er rykket til næste møde.

-

Punktet er rykket til næste møde.

8.

9.

Referent: Lise, Michelle & Kristoffer

