Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Den 25. oktober 2019
Kl. 15.00 – 18.00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Andreea, Theis, Tammie, Freja, Aziz, Elena, Emma,
Vega, Muhammed & Nila.

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Michelle Bang, Lise Zaar, Kristoffer Hannberg

Gæster:
Afbud:
Ikke fremmødt:

Vildan (ferie)

1.

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

Ingen

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Hygge i Ankomsthallen

-

Malerier – mere farve.
Unge – tv-kanal (MTV – Youtube)
Magasiner (vi unge mv.)
Hyggeligere sofaer – flere af dem.
Sækkepuder.
Ting på vinduerne – evt. fra de kreative fag.
Stemningsmusik.

4.

Gyseraften

-

Elevrådet kan komme før og gøre klar.
De kan komme kl. 16 – og hjælpe.
Kristoffer sender SMS ud med reminder.
Freja, Elena og Emma vil p.t. gerne komme og
hjælpe.

Forslag til film:

5.

Halloween

-

The Nun
Annabel
Dannys dommedag.
Jigsaw – Saw
Babysitter
Ondskabens hotel
Buldermanden – 15 min.

-

Elevrådet pyntede op i Ankomsthallen.
Alle holdene får et græskar, som de skal lave. Det
hold som laver det flotteste græskar vinder en
præmie. Det er elevrådet, som kårer en vinder på
fredag til gyseraftenen.

6.

Gennemgang af og
godkendelse af vedtægter

-

Alle elever på Ungdomsskolen opfordres til at
klæde sig ud i løbet af ugen. Flotteste kostume
bliver også kåret af elevrådet på fredag til
gyseraftenen. Vinderen får biografbilletter.

-

Lise gennemgår vedtægter.
Forskel på repræsentanter og suppleanter bliver
beskrevet.
o Alle må deltage i mødet, men det er kun
repræsentanter som må stemme.
o Suppleanterne rykker op som
elevrådsrepræsentanter, hvis en
elevrepræsentant går af.
Eleverne er valgt for et år af gangen – altså indtil
senest oktober 2020.
Alle medlemmer kan sætte et punkt på dagsorden.
Eleverne har en pulje penge på 10.000 kr., som de
kan bruge til at lave nogle arrangementer eller
andet hyggeligt for. Sidste år blev pengene bl.a.
brugt til Gyseraften (Nedslag i billetpris + sluce Ice
maskine) og til en rugbrødsuge.

-

7.

8.

Konstituering – valg af
Formand, næstformand og
suppleanter

Elevrådet konstituerede sig ved kampvalg.
-

Formand: Theis F. Groth-Poulsen
Næstformand: Elena Violante
1. Suppleant: Nila Alkharraz
2. Suppleant: Tammie A. Nielsen

Valg af to repræsentanter til Repræsentanter i Fælleselevråd:
Fælles Elevråd
Repræsentanter:
1. Abdul Aziz O. A. Daraghmeh
2. Vega L. Mathiesen
Suppleanter:
1. suppleant: Nila Alkharraz
2. suppleant: Carolina-Andreea Morau

8.

Evt.

Intet.

Referent: Kristoffer Hannberg & Michelle Bang.

