Fælleselevrådsmøde
Den 16-12-2019.
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
Bertram
Freya
Maya, Rasmus

Afbud
Intet fremmødt:

Amin, Julius, Vega
Aziz, Aleksander, Aske, Johannes, Rebecca

0.1

0.2

0.3
1.

Elevrådsrepræsentanters forslag
til dagsorden
Godkendelse af sidste
mødes referat
Godkendelse af
dagsorden
Meddelelser:
- SKOK d. 28/11
(Rasmus og
Andrea)
- Studietur
orientering.
- Fælles Elevråds
vedtægter.

Andrea, Isabel
Anna, Stine
Jakob
Debora
Michelle Bang og Kristoffer Hannberg

-

Ingen forslag.

-

Godkendt.

-

Godkendt.

SKOK:
- Rundvisning på skolen
- Præsentation af Fælleselevråd og dets opgaver
- Skolestruktur i Hvidovre Kommune
Studietur:
- Lise er pt. sygemeldt grundet et nyt knæ. Derfor tager vi
punktet op igen på næste møde.
Fælleselevråds vedtægter:
- Udkast til nye vedtægter har været på dagsordenen i
Ungdomsskolens bestyrelse. Herefter er de blevet sendt til
Børne og Undervisningsudvalget.

2.

Folkeskolefestival d.
Bod
29/4-2020
- Fælles Elevråd
deltager med en
bod. Vi skal
finde ud af, hvad
vi skal lave.
- Paneldebat.

Fælleselevråd har kommet med følgende forslag til en bod:
o Brevkasse = Hvor andre elever kan henvende sig til
Fælles Elevråd. Enten med spørgsmål eller forslag
til emner, som kan tages op til et Fælles
Elevrådsmøde.
o Fælles Elevråd vil ellers fortælle om deres arbejde.
o Konkurrencer/dyste/lykkehjul og smagsprøver skal
være blikfang til at tiltrække elever.
o Vi kommer til at planlægge boden mere i detaljer,
når vi kommer tættere på.

3.

Klima – Fælleselevråds
mærkesag

Paneldebat
- 3 har lyst til at deltage.
Fælleselevråd mener, at:
-

Sortering af skrald:
- Hvad vil I?
- Hvordan
fungerer det på
jeres skoler?
Klimastrejke (Fridays for
future)
- Noget I kunne
have lyst til?

-

Alle skoler/klasser/årgange skal have de rigtige
skraldespande.
o Skraldespandene kan have et låg, hvor der står,
hvad som skal puttes i.
o Evt. lege/aktiviteter som fordrer affaldssortering
f.eks. basketball ring over en skraldespand.
Alle skoler/årgange skal orienteres om, hvad som skal
være i de forskellige skraldespande, og hvorfor det er
vigtigt at sortere affald.
De sorteret affald skal efterfølgende i rigtige containere og
ikke bare i en stor fælles.
Kollektiv straf/belønning af eleverne i forhold til, hvis
eleverne affaldssortere rigtigt/forkert.
Klimakampagne.

Klimastrejke:
-

-

-

4.

UngDanmark Odense d.
fredag d. 31/1 – 2/2
- Ungedemokrati
- Weekendtur
- Hvem vil med?

-

Vi diskuterede for og imod en klimastrejke.
De fleste i Fælleselevrådet var imod at strejke, da de
mener, at man godt kan fremme klimaet gennem andre
initiativer.
Nogle var for at strejke, da de mener, at det er en god
måde at presse politikerne til at putte klimaet højere på
dagsorden.
Umiddelbart vil Fælleselevrådet ikke deltage i/arrangere en
klimastrejke.

Kristoffer præsenteret UngDanmark konceptet.
Blandt de fremmødte var der en stor opbakning og langt
størstedelen tilkendegav, at de gerne ville deltage.
I starten af de nye år vil Kristoffer sende yderligere
information samt dato for sidste tilmeldingsfrist.

Evt.:
Referent: Kristoffer Hannberg & Michelle Bang.

