Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Den 15.11.2020
Kl. 16.00-18.00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Emma, Elena, Freja, Vega, Theis, Mohammed, Theis, Tammie,
Andrea og Aziz.

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Kristoffer Hannberg & Michelle Bang

Gæster:
Afbud:
Ikke fremmødt:
1.

2.
3.

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

Vildan & Nila.
-

Elena forslår, at Theis og hende fortæller om
bestyrelsesmødet d. 10. december.
Punkt 7.

-

Godkendt.

-

Det gik generelt godt, og det var en god aften.
Der var lidt larm under bingo, og det kunne være svært at
høre tallene blive råbt op.
Softicemaskinen var et stort hit.
Måske man ikke skal vise sidste film så sent, da der er
mange af de yngre elever, som skal være i seng tidligere
end kl. 23.
Elevrådet var gode til at hjælpe til – inden og undervejs.

Godkendelse af dagsorden
Opsummering af forrige
møde:
-

Julefilmsaften
o Status –
Hvad synes I
om aftenen?

-

4.

Ung Danmark samling i
Ishøj fredag d. 31/1 –
søndag d. 2/2.
-

-

5.

Weekendtur med
mange sociale og
faglige aktiviteter.
Hvem vil deltage?

Trivsel på Ungdomsskolen
-

-

-

Invitation til Ung Danmark er blevet sendt ud til eleverne.
Næste samling finder sted i Ishøj.
Vi mødes her på Ungdomsskolen og tager i samlet folk
hen til Ishøj.
Der vil være en masse workshop omkring identitet og
fællesskab.
Der kommer mange unge fra hele landet af.
Sidste tilmeldingsfrist er på mandag d. 20. februar.
Freja, Tammie og Vega overvejer at tage med.

Elevrådet som rollemodeller:

Der har været
- Elevrådet skal ikke være politi.
mange konflikter og
- Dog er de rollemodeller for de andre elever, og derfor skal
uro på holdene.
de gå forrest i forhold til at udvise god opførsel.
Hvordan kan I som
Elevråd være med til Elevrådets idéer til at mindske uro og larm:

at skabe mere ro og
trivsel?

-

-

6.

Gallafest – planlægning.

Flere korte pauser, så eleverne bedre kan koncentrere
sig.
Kageholdene: De to køkkeners presenninger er ødelagt.
De skal rulles ned. Så elever udefra ikke kan kigge ind og
forstyrre.
Lærerne skal lave grupper, så eleverne ikke sætter sig
sammen med deres venner.
Støjmåler kunne indsættes i lokalerne, så eleverne fysisk
kan se, hvornår de larmer for meget.
Det skal nævnes løbende til alle elever (ved velkomsten),
at AV’erne kan hjælpe, hvis der er problemer.
Små sanktioner for elever, som larmer eller mobber.
o Orientere eleverne om, at lærerne kan smide dem
hjem, hvis de bliver ved med at larme eller mobbe.
o Tag en snak med elevernes forældre.

Elevrådets idé til, hvad en god gallafest skal indeholde:
-

-

Rød løber
Fotograf + glimmervæg, hvor fotografen kan tage gode
billeder.
Velkomstdrinks og snacks (chips, saltstænger, peanuts)
Loungeområdet.
DJ og dansegulv.
Løbende på aften skal der være
lege/aktiviteter/lodtrækning.
o Fx limbo, ballondans og stoledans.
Pænt tøj – dog ikke krav til speciel påklædning.

Praktiske forhold:
-

Aftenen skal forløbe fra kl. 19-23.
Ingen mad.
Pris: 35 kr. for eleverne og 20 kr. elevrådet.
Gallafesten skal ligge i den sidste undervisningsuge – om
fredagen. Så det bliver et afslutningsarrangement.
Elevrådet og AV’erne skal reklamere meget for aftenen.
o Vi skal ind på alle holdene for at reklamere + lave
plakater.

Elevrådet vil planlægge gallafesten mere i detaljer på et nyt
Elevrådsmøde.
7.

Bestyrelsesmødet

Elena og Theis var med:
-

De fremlagde ønsket om, at der skulle være snacks i
Ankomsthallen.
Foreløbig undersøges det, hvorvidt det er muligt at
ombygge køkkenet, og hvad det evt. vil koste.
Køkkenet som det er nu – er ikke godkendt til at
forberede mad til elever.
Det tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Referent: Kristoffer Hannberg & Michelle Bang.

