Fælles Elevrådsmøde
Den 21. februar 2020
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:

Sandra, Aimee
Ingen fremmødte
Asta, Freya
Rasmus, Maya
Ingen fremmødte
Isabel, Andrea
Anna Luna
Jacob, Johannes.
Julius
Vega
Michelle Bang og Lise Zaar

Afbud
Intet fremmødt:

Simon Holm Christensen – Udviklingskonsulent
Aziz (Ungdomsskolen), Debora (Risbjerg) og Bertram (Engstrand),
Stine (Langhøj)
Aske (Engstrand), Rebecca og Aleksander (Gungehus) og Mads
(Risbjerg).

0.1

Elevrådsrepræsentanters forslag Ingen forslag. Michelle tilføjer SKOK-møde under meddelelser.
til dagsorden
Der var SKOK møde i går (d. 20. februar) på Frydenhøjskolen.

0.2

Godkendelse af sidste
mødes referat

Godkendt.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

0.2
1.

Meddelelser:
• Orientering fra
sidste Ung
Danmark
samling.
• Næste Ung
Danmark
samling d.
27.03.- 29.03.
• SKOK-møde

Ung Danmark – Ishøj.
- Isabel, Andrea og Jacob var med.
- Hvad lavede de?
o De lavede kortfilm. Isabel og Andrea vandt en pokal
for deres kortfilm.
o De gik til workshops.
o Var en tur i KBH og hørte oplæg fra en hjemløs
(Gadens stemmer)
o Gallafest – lørdag aften.
- Hvordan gik det?
o Eleverne synes det var gået rigtig godt, og det var
sjovt at være afsted.
o De vil gerne opfordre resten af Fælles Elevrådet til
at tage med en anden gang.
Ung Danmark – Sønderborg
- Genforeningen som tema er på programmet.
- Der bliver brugt meget tid og energi på at planlægge et fedt
program.
- Fælles Elevrådet kan overveje om de vil med.
- Det bliver gratis for dem.
- Der kommer mere information om turen senere.

SKOK
- Jacob var med fra Fælles Elevrådet.
- På mødet blev der snakket om Hvidovres fremtidig
skolestruktur.
- SKOK skal have en bod på folkeskolefestivalen
o Forældre og konsulenter skal være i boden –
forhåbentlig også et par stykker fra Fælles
Elevrådet.
2.

Ændret dato for
Folkeskolefestivallen
• Hvem kan
deltage?
• Hvad skal vi
justere

Datoen er flyttet tilbage igen til onsdag d. 29. april.
- Fra. kl. 15.00 – 19.00
Program for dagen:
- Kl. 15 – Folkeskolefestivalen åbner og man kan besøge
boderne.
- Kl. 15.45-16.15 – Kalle optræder.
- Kl. 16.30-18.00 –
o Velkomst ved borgmesteren Helle Adelborg
o Oplæg ved ”Verdens bedste danske folkeskole”
o Paneldebat
- Kl. 18.00-18.50 – Besøg hos boderne samt musikalske
indslag.
- Kl. 18.50-19.00 – Fælles afslutning.
Hvem kunne have lyst til at deltage?
- Alle har lyst til at deltage.
- Vi spiser fælles aftensmad efter eventet.
Vi arbejder med boden på næste møde (d. 27. marts)

3.

Klima – affald Vol. 2
• Status på
madaffald i
folkeskolerne
• Skal der
arbejdes videre
med affald?

-

-

Vi har gjort, hvad vi kan gøre ift sortering af madaffald på
skolerne. Skolerne skal selv tage ansvar for at få det til at
fungere nu.
Vi tager det op igen, hvis der stadig er problemer i det nye
skoleår.
Opfordring til skolerne om, at de skal have de samme
skraldespande.

På næste møde vil vi tale mere om et nyt emne, som Fælles
Elevråd skal arbejde videre med.
- Emnet skal være relevant for Hvidovre.
- Klimaforandringer er globale og kan være for abstrakte at
arbejde med.
4.

Nyt om Studietur

Studietur – Vi tager til Tuusula, Finland (Hvidovres venskabsby)
-

-

Lise opsummerer, hvad eleverne gerne vil opleve og lære
på en studietur. På sidste Fælles Elevrådsmøde sagde
eleverne, at de gerne vil vide noget mere om
ungedemokrati, unges fritidsliv og skolesystemet i et land
og samtidig have tid til lidt sightseeing.
Der var ikke muligt at besøge Barcelona, Paris og Prag,
som eleverne forslog. Lise har undersøgt mulighederne, og
det er ikke muligt at lave et fagligt program med den korte
deadline.

Dato for studieturen er blevet fastlagt.
- Afrejse: onsdag d. 22. april kl. 17.

-

Hjemrejse: lørdag d. 25. april kl. 12.40.

Vi skal bo i Helsinki på hostel og tager til Tuusula på studiebesøg
om dagen.
- Lise og Michelle har kontakt til en uddannelse koordinator i
Tuusula og sammen med hende, laver de et program.
Eleverne har fået at vide, at de skal give besked om, hvorvidt de
ønsker at komme med. De skal give besked senest søndag d.
24. februar.
- De har fået et brev med hjem, som forældrene skal
underskrive og sende retur til Lise eller Michelle.
Simon
- Er koordinator for Hvidovre Kommunes venskabsbyer.
- I samarbejdet med Sverige, Norge og Finland afholdes der
hvert år et venskabsstævne – nogle af eleverne fra Fælles
Elevrådet var med på en tur til Sverige sidste år.

5.

”Et sund skoleliv”
(Simon Holm –
Udviklingskonsulent)
• Orientering om
konceptet
• Valg af Fælles
Elevråds
repræsentant til
konceptet.

Et sundt skoleliv.
- En samling af temamøder omkring forskellige emner
indenfor sundhed.
- De fire emner er:
o Røgfri skoletid
o Mad og måltider
o Bevægelse
o Rusmidler
-

Møde den 16. april kl.
17.30 – 19.30

-

-

Eleverne gav på et tidligere møde deres bud på, hvordan
skolerne kan indføre og håndhæve røgfri skoletid.
Der kommer et infomøde omkring emnet for skolerne, hvor
Simon godt vil have et par repræsentanter fra Fælles
Elevråd med. De skal fremlægge deres bud og idéer til
skolerne.
Mødet er den 16. april. 17:30 – 19.30

Er der nogen som gerne vil med til mødet?
- Jacob vil gerne (Præstemosen)
- Aimee vil gerne (Avedøre).
- Rasmus er suppleant (Frydenhøj).
6.

Bordet rundt
Avedøre:
- Bestyrelsesmødet –
• Hvad er I
o De har fået skoleskabe op til udskolingseleverne.
optaget af I jeres
o De små klasser ved ikke så meget om elevrådet,
Elevråd?
hvordan kan man sørge for, at de får kendskab til
det?
Dansborg
- De er ved at samle penge (kagesalg) ind til at købe et
stykke skov.
- Snackautomat er kommet på skolen.
Engstrand
- Ingen repræsentanter.
Frydenhøj
- Ikke haft møde siden sidst.
- Der bliver næsten ikke holdt møder.

-

Freya fra Dansborgskolen påpeger, at et elevråd har ret til
at holde møde selv.
Elevrådet kan også gå til bestyrelsen eller til skolelederen
for at få aftalt et nyt elevrådsmøde.

Gungehus
- Ingen repræsentanter.
Holmegård
- Videreformidle elevrådsarbejdet.
- Hvordan gør man det?
Langhøj
- Ved at planlægge karneval.
Præstemosen
- De er i gang med at planlægge gallafest og en
matematikdag.
Risbjerg
- Boldebod.
- Madbod.
- Man arbejder på at få mere bevægelse ind i skoletiden.
Ungdomsskolen
- Ikke haft møde siden sidst
- Der er møde næste torsdag.
- Ved at arrangere en gallafest.
Simon – fagcenteret.
- Han er ved at arrangere en tur til tur til Tuusula for
politikkerne.

7.

Evt.:

Referent: Lise Zaar & Michelle Bang.

-

Intet.

