Ungdomsskolens Elevrådsmøde
D. Torsdag d. 27.02.2020
Kl. 16.00-18.00.
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Tammie, Freja, Nila, Theis, Elena.

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Lise Zaar & Michelle Bang

Gæster:
Afbud:

Vega, Aziz, Emma & Andrea

Ikke fremmødt:

Vildan & Muhammed.

0.1

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

-

-

Elena vil gerne snakke om/vise de andre
elevrådsrepræsentanter elevevalueringen, som
Ungdomsskolen lavede inden jul.
Elevevaluering var et spørgeskema, som alle elever på
Ungdomsskolen havde mulighed for at besvare.
Vi snakker om undersøgelsen i punkt 1.

-

Godkendt.

-

0.2

Godkendelse af dagsorden

1.

Opsummering af forrige
møde:
-

Gallafest: Fredag d.
20. marts.
Trivselssnakken.

Gallafest:
-

Vi har fastlagt en dato på gallafesten.
Det bliver d. 20. marts.
Vi snakker om den mere i punkt 6.

Trivselssnakken:
-

-

Elevrådet havde gode inputs i forhold til, hvordan
AV’erne, lærerne, elevrådet og eleverne kan skabe god
trivsel på Ungdomsskolen.
Elevrådets inputs kom op på et AV-møde.
De vil yderligere indgå i planlægningen af den nye
sæson.
Elena deler elevevalueringen ud, og elevrådet kigger på
den.
o Umiddelbart scorer eleverne på Ungdomsskolen
deres trivsel til at være høj.
o Elevrådet spørger, hvad trivselsundersøgelsen
bruges til.
▪ Elevevalueringen giver Ungdomsskolen et
indblik i, hvordan det går på holdene, og
hvorvidt eleverne oplever, at de lærer
noget.
▪ Derudover kan AV’erne bruge dem til at
give lærerne konstruktiv feedback.

2.

3.

Ungdomsskolen får 10.
klassecenteret til august
2020.

Ungdomsskolen får 10. klasse fra Engstand.

Bestyrelsesmøde d. 26.
marts.

Der blev snakket om to overordnet emner på bestyrelsesmødet:

-

Der kommer 5 linjer.
Der skal ske flere ombygninger.
Det kommer til løbe op i 400.000 kr.

10. klasse:
-

Theis og Elenas
orienterer om
mødet.

-

Der bliver ikke lavet køkken lige nu nede i Ankomsthallen
pga. 10. klasse.
Elevrådet har det fint med prioriteringen, da pengene
bliver brugt på at skabe gode læringsmiljøer og trivsel for
kommende elever på Ungdomsskolen.

Trivsel:
-

-

-

4.

Der har været nogle elevsager på Ungdomsskolen, som
har betydet, at nogle få elever har fået karantæne fra
Ungdomsskolen.
Elevrådet mener, at eleverne på Ungdomsskolen skal
kende retningslinjerne for god opførsel på
Ungdomsskolen, og skal have kendskab til, hvilken
opførsel som har konsekvenser.
Bestyrelsen har besluttet, at der skal være en 6 trins
skala, som Ungdomsskolen skal bruge i forhold til elever,
som opfører sig dårligt.

Fælles Elevrådsmøde d. 21. Vega er desværre syg. Michelle fortæller i stedet om Fælles
marts.
Elevrådsmødet i fredags.
-

Vega var med.
Vega orienterer.

Folkeskolefestivalen: d. 29. april. En dag som hylder folkeskolen.
Der vil være en masse aktiviteter og boder.
-

Fælles Elevråd skal have en bod, som er ved at blive
planlagt.

Studietur:
-

Fælles Elevråd skal på studietur til Tuusula, Finland.
Tuusula er en af Hvidovres Kommunes venskabsbyer.
Planlægning af turen fylder derfor meget.

Ung Danmark
5.

Ung Danmark – Ishøj
-

Freja var med.

Tre elever fra Fælles Elevrådet var med på turen.
De fortalte om turen.

Ung Danmark Ishøj

-

Hvordan gik det?

Næste Ung Danmark –
Sønderborg d. 27. marts til
29. marts.

-

-

Freja fortæller, at de lavede en masse icebreakers, da de
kom til Ishøj første aften. Det var både sjovt og lidt
grænseoverskridende.
Derudover lavede Freja en kortfilm sammen med Jacob
fra Fælles Elevrådet. De fik en pris for bedste storyline.
Der var tur til KBH og besøg på Christiania og oplæg fra
en hjemløs.
Freja vil anbefale andre fra elevrådet at tage med næste
gang.

Ung Danmark Sønderborg
6.

Planlægning af Gallafest
-

Michelle har bestilt
en DJ.
Opsummering af
sidste møde.
Hvem kommer?

Emne: Respekt for hinanden og det at være forskellig fra
hinanden.
Genforeningen - det er 100 år siden, at Sønderjylland
blev genforenet med Danmark.
Der kommer til at være en masse aktiviteter og
workshops.
Der kommer mere information omkring weekenden snart.

Skema for aftenen:
-

-

-

Kl. 18.45 – 19.00: Dørene åbner.
Kl. 19.00 – 19.30: Tage billeder op ad en væg med
glimmer + velkomstdrinks + velkomst.
o Kl. 19.30 – 20.00: Icebreakers (fælles aktivitet for
alle eleverne) – fx frugtsalat eller gæt og
grimasser.
Kl. 20.00: Dansegulvet åbner.
o Løbende vil der være konkurrencer på
dansegulvet og spil/snacks i ankomsthallen.
Kl. 23.00 – Tak for i aften.

Praktisk:
-

-

7.

Afslutningsarrangement for
Elevrådet.

Velkomstdrinks – saftevand og danskvand.
Michelle undersøger muligheden for et Polaroid kamera.
o Ellers tænker elevrådet, at en AV’er kan tage
billeder af eleverne med elevernes egen telefoner.
o Så kan eleverne selv poste deres billeder, hvis de
har lyst.
Reklamere for aftenen:
o Elevrådet vil skiftes til at reklamere for gallaaften
på de forskellige hold i fællesskab med en AV’er.
o Plan over dagene.
▪ Mandag: Emma, Freja.
▪ Tirsdag: Elena, Nila & Tammie.
▪ Onsdag: Freja
▪ Torsdag: Theis, Tammie.
Michelle sørger for, at der bliver lavet nogle plakater og
flyvers, som kan blive delt ud.
Elevrådet hjælper på dagen med at gøre klar.

Elevrådet vil gerne holde et afslutningsarrangement.

-

8.

Elevrådet inviteres til
en ”Snak om året
som er gået”
forslag til nye hold
på Ungdomsskolen.
Hyggelig aktivitet

Evt.

Referent: Michelle Bang.

-

Det kunne være hyggeligt at tage ud at spise ligesom
sidste år.
Det vil være en aktivitet i forlængelse af sidste møde.

Dagsorden – budget skal på til næste møde.

