Fælles Elevrådsmøde
D. 27.01.2020
Kl. 8.15-10:00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Skoler:

Elever

Avedøre
Engstrand
Dansborg
Frydenhøj
Gungehus
Holmegård
Langhøj
Præstemosen
Risbjerg
Ungdomsskolen
Medarbejdere fra Ungdomsskolen
Gæster:

Aimee, Sandra
Ingen fremmødte
Freya
Rasmus, Maya
Ingen fremmødte
Isabel, Andrea
Anna Luna, Stine
Johannes, Jacob
Mads, Debora, Julius
Vega, Aziz.
Michelle Bang og Lise Zaar
Ingen gæster.

Afbud
Ikke fremmødt:

Asta Marie (Dansborg) og Bertram (Engstrand)
Aske (Engstrand), Aleksander og Rebbeca (Gungehus)

0.1

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

-

Ingen forslag

0.2

Godkendelse af dagsorden

-

Godkendt

0.3

Godkendelse af sidste
mødes referat

-

Godkendt

1.

Meddelelser:
- Fælles Elevrådsvedtægter
- Ung Danmark
samling d. 31/1 –
2/2.
- Folkeskolefestival d. 29/4

Fælles Elevrådsvedtægt (ændringer):
- Vedtægter har været på dagsorden til Ungdomsskolens
bestyrelsesmøde, hvor ændringerne er blevet godkendt.
- De skal nu videre til forvaltningen og Børne og Uddannelses udvalget.
Ung Danmark Ishøj
- 5 repræsentanter deltager fra Fælles Elevråd. Vi samler
op på udbyttet næste møde.
Folkeskolefestival
- Michelle har indsendt Fælles Elevråds ønsker til bod til
forvaltningen.
- OBS. I en mail fra kommunen af, står der at Folkeskolefestivalen bliver rykket til d. 8. juni.

2.

Bod til folkeskolefestivalen Forvaltningen har spurgt, hvad Fælles Elevrådet har brug for af
plads og borde/stole på selve dagen.
Brainstorm på idéer til bod:
-

Dilemma – hvor godt kender du din ven?
o Præmie til vinderne.
Brevkasse – spørgsmål til Fælles Elevrådet.
Lykkehjul – spørgsmål om Fælles Elevrådet.

-

Vandbræt – hvor man falder ned (10 Fælles Elevrådsrepræsentanter vil gerne falde i vandet)
Karaoke
Fotobod for de små.

Vi skal bruge plads, borde og stole. Det bliver sendt ind til forvaltningen.
3.

Klima – affaldssortering:
-

Affaldssortering:
- Siden sidste møde har Michelle taget kontakt til en miljøOpsamling og stamedarbejder i kommunen, som har at gøre med affaldstus
sortering på skoleområdet.
Hvordan ser det ud
- Ifølge miljømedarbejderen er:
på jeres skoler?
o Folkeskolerne i Hvidovre allerede i fuld gang med
Forbered spørgsat affaldssortere + alle skoler burde have fået de
mål til en miljørigtige skraldespande.
medarbejder fra
o Quark laver en masse undervisningsmateriale og
Kommunen, som
events omkring affaldssortering, som de forskelkommer på besøg
lige skoler kan deltage i.
på næste møde.
o Miljømedarbejderen har sendt en procesplan
(First Movers) over affaldssortering i folkeskolerne.
Gruppearbejde:
- Eleverne skal udfylde et spørgeskema i forhold til affaldssortering.
Spørgsmål 1: Hvilke skoler har kendskab til aftalen (First Movers)?
-

-

Kendskab: Risbjerg, Frydenhøj (Halvdelen), Langhøj,
Præstemosen, Dansborg, Avedøre og Holmegård (halvdelen).
Ikke Kendskab: Ungdomsskolen, Frydenhøj (halvdelen),
Holmegård (halvdelen)

Spørgsmål 2: Findes der affaldsspande i din klasse?
-

Ja: Risbjerg, Frydenhøj, Avedøre, Præstemosen, Holmegård, Langhøj, Dansborg.
Nej: Ungdomsskolen.

Spørgsmål 3: Har du kendskab til om der findes affaldsspande til
madaffald i de andre klasser på din skole?
-

Ja: Holmegård (men ikke i alle klasser), Præstemosen,
Avedøre, Langhøj, Dansborgskolen, Risbjerg, Frydenhøj.
Nej: Ungdomsskolen (Holmegård).

Spørgsmål 4: Har din klasse deltaget i undervisning omkring sortering af affald (enten på Quark eller på jeres skoler)?
-

Ja: Ungdomsskolen (halvdelen), Risbjerg (halvdelen) og
Præstemosen (halvdelen).
Nej: Frydenhøj, Risbjerg (halvdelen), Holmegård, Langhøj, Præstemosen, Dansborg, Ungdomsskolen (halvdelen) og Avedøre.

Spørgsmål 5: Har du kendskab til om andre klasser på din skole
har deltaget i undervisning (enten på Quark eller på jeres skole),
hvor I taler om sortering af affald?
-

Ja: Præstemosen (halvdelen), Ungdomsskolen (halvdelen) og Holmegård.
Nej: Ungdomsskolen (halvdelen), Holmegårds, Avedøre,
Risbjerg, Langhøj, Frydenhøj, Dansborg og Præstemosen (halvdelen).

Spørgsmål 6: Har dit elevråd udpeget en repræsentant, der skal
være med i et lokalt udvalgt, der er ansvarlig for affaldssorteringsundervisning på din skole?
-

Ja: Risbjerg.
Nej: Langhøj, Præstemosen, Dansborg, Avedøre, Frydenhøj, Ungdomsskolen og Holmegård.

Hvem tager sig af madaffaldet efterfølgende?
- Præstemosen: Rengøringen tager sig af affaldet.
- På de fleste andre skoler, så tager duksene affaldet.
Ud fra elevernes svar vil Lise og Michelle lave nogle arbejdsspørgsmål til miljømedarbejderen, som forhåbentlig kommer på
næste møde.
4.

Studietur
- Intro
- Hvad vil I gerne
lære?
- Destination?

Hvornår skal vi afsted?
- Dato er ikke fastlagt endnu. Dog bliver det engang i
marts eller april måned. Vi er væk i to hele skoledage
(torsdag og fredag) + lørdag
- Tidspunkter vi skal undgå:
o 9. klasse: eksamener og prøver start maj.
o Konfirmation = forløber fra slut april til midt maj.
Hvad vil eleverne gerne lære:
- Klima indsatser – hvad gør de på andre skoler?
- Elevråd – ungedemokrati.
- Unge fritidsliv – fx klubaktiviteter.
- Skolekultur.
- Kultur – hvordan folk lever og bor + politisk styre.
Hvad vil I gerne lave socialt:
- Tid til sightseeing.
- Tid til hygge i nærområdet.
- Masse af oplevelser.
Destination: Lise og Michelle har foreslået, at vi tager til en af
Hvidovre Kommunes venskabsbyer herunder særligt Tuusula
(Finland).
- Tuusula vil være interessant at besøge, da finnerne er
kendt for at have et af verdens bedste skolesystem.
- Derudover har vi også gode kontakter i forvejen og vil
have nemmere ved at få adgang til skoler osv.
Eleverne vil gerne til Tuusula, men forslog også andre destinationer som:
- Barcelona
- Paris

-

Prag
Hvidovres Kommunes andre venskabsbyer
Berlin
Østrig
Amsterdam

Lise og Michelle undersøger mulighederne og vender tilbage. Vi
tager derfor punktet op igen på næste Fælles Elevrådsmøde.
5.

Bordet rundt
- Hvad er I optaget
af I jeres Elevråd?

Langhøj:
- Planlægning af karneval for 0-3. klasse (fasterlavn).
Avedøre
- Elevrådets funktion – Det som bliver snakket om i Elevrådet bliver ikke altid givet videre til de andre elever.
Frydenhøj
- Planlægning af skolens 50-års jubilæum. Det bliver fejret
med en musical, som eleverne er med til at arrangere.
Risbjerg
- Trivseldag
- Grøndag
- Affaldssortering.
Præstemosen
- Ikke særlige meget elevrådsarbejde
- Skal til at arrangere gallafest for udskolingen. Temaet er
neon og techno.
Holmegård
- Arbejder på at få Grønt Flag. De arbejder på at blive
bedre til at fortælle andre elever på skolen, hvad de arbejder med i elevrådet
Dansborg
- Galla, klima og digitale tavler.
Ungdomsskolen:
- Gallafest på Ungdomsskolen

Evt.:
Referent: Lise Zaar og Michelle Bang.

Ung Danmark – praktiske spørgsmål.

