Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Den 18-11-2019
Kl. 16.00-18.00.
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Theis, Emma, Tammie, Aziz, Elena, Nila, Vega

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Lise Zaar, Kristoffer Hannberg & Michelle Bang.

Gæster:
Afbud:

Muhammed, Freja, Vildan og Andreea.

Ikke fremmødt:
0.1

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

Juleshow og Fælles Elevrådsmøde blev tilføjet. Budget skal
fremover højere op på dagsorden.

0.2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

1.

Opsummering af forrige
møde:

Hygge i Ankomsthallen:

-

-

Hygge i
Ankomsthallen:
Musik, lys & planter.
Gyseraften.
Halloween.

-

Musikken skal være hyggelig og stemningsfuld.
Eleverne skal også have lov til at ønske et nummer.
Der skal være nogle retningslinjer for, hvad der må spilles.
Vi arbejder på at få nogle ”Vi-unge” blade liggende nede i
Ankomsthallen.

Gyseraften:
-

Succes – 35 tilmeldinger

Halloween:
2.

Informeret samtykke
erklæring og billede

Alle som er til mødet i dag har afleveret samtykke-erklæringen.
-

3.

Julefilm aften

Bedste græskar blev design-holdet.
Bedste udklædning blev Nila – biografbilletterne er allerede
blevet brugt.
Der er generelt blevet givet meget ros omkring pynten i
Ankomsthallen

Vi har snakket om betydningen af, hvorfor det er vigtigt
med billeder på opslagstavlen.
Det er vigtigt, at de andre elever på Ungdomsskolen ved,
hvem der er i Elevrådet, så de ved hvem de skal gå til.

Eleverne vil gerne lave en julefilmaften.
-

Gerne med to forskellige film: En ny og gammel julefilm.
Evt. leje en softice maskine + æbleskiver +
pizza/risengrød/ris ala mande.

-

-

4.

Elevrådspostkassen +
elevrådstavlen (referatet
skal op fremover)

-

-

5.

Hvad vil I gerne arbejde
med i år?

Elevrådspostkassen er en god ide – især til de elever som
ikke kom ind i elevrådet. Via postkassen har de stadig
mulighed for at komme med ideer.
Til elevrådsevents er det en god ide at reklamere for
postkassen.
I forbindelse med nye initiativer eller arrangementer vil
Elevrådet på skift under velkomsten fortælle de andre
elever om dem (hvis de har det ok med at tale foran andre)

Arrangementer:
-

-

Helst sidde og se en film i samme rum – i modsætning til to
forskellige rum.
Lave noget gimmick fx bingo under aftenen.
Vi skal sørge for at have de samme regler, når vi spiller.
Elevrådet vil gerne bruge nogle af deres penge til gaver til
aftenen.
Gerne gave til alle – både til vindere og sidegevinster fx
slikpinde eller bolcher.
o Fuld plade: Gevinst kunne være biografbilletter.
Elever er nysgerrige på at vide, hvor meget der er brugt på
Halloweenaftenen?

Arrangementer?
De fysiske rammer?
Snacks?

Gallafest: Afslutningsfest.
o Flot tøj
o Bedre mad end pizza

De fysiske rammer:
-

Ikke nogen forslag.

Snacks:
-

-

-

6.

Restbeløbet på elevrådets
konto.

Rugbrødsuge var en succes. Ønskes gentages på en eller
anden måde.
En automat hvor forskellige produkter kan købes.
o Evt. leje automaten er fra Arla.
o Det skal være sunde snacks.
o Pris: 5-10 kr.
Et modargument er, at man ikke skal betale for snacks på
Ungdomsskolen. Nogle kan komme til at bruge for mange
penge på dem.
Elevrådet vil gerne have punktet på til næstkommende
bestyrelsesmøde – Theis vil tage kontakt.

Punktet skal højere op på dagsorden næste gang, som noget af
det første.
-

Der er ca. 8000 kr. tilbage.
Pengene gælder et kalenderår fx fra januar 2019 til
december 2019.

7.

Hættetrøjer til elevrådet

-

Emma og Aziz – der skal bestilles S til dem. De andre
fremmødte har fået trøjer.

8.

Juleshow – evt. brug stor
scene

-

Juleshow – bliver anderledes i år.
o Den sidste uge inden juleferien får eleverne
mulighed for at vise de andre elever på skolen,
hvad de har arbejdet med på holdet.
o Vi kommer til at have et møde igen i december,
hvor punktet bliver gennemgået nærmere.

9.

Næste møde

-

Eleverne bliver indkaldt til et nyt møde i december, hvor vi
vil planlægge julefilmsaftenen nærmere.
Kristoffer og Michelle vil finde en dato til Julefilmsaftenen.
Eleverne vil gerne have det i start december.

10.

Evt. Fælles Elevrådsmøde

Aziz og Vega spurgt angående mødet, hvordan det ville forløbe.
-

-

Michelle skriver til Vegas og Aziz’s skoler og gør
opmærksom på, at Vega og Aziz skal med til Fælles
Elevrådsmøde torsdag.
Vega og Aziz vil også sige det til deres lærere.

Referent: Kristoffer Hannberg og Michelle Bang.

