Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Den 14-05-2020
Kl. 16.00-20.00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Aziz, Theis, Nila, Tammie, Freja og Vega.

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Lise og Michelle.

Gæster:

Nanna (Sekretær/Marketing)

Afbud:

Elena, Andreea og Muhammed.

Ikke fremmødt:

Vildan og Emma.
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1.

Elevråds-repræsentanters forslag
til dagsorden

-

Ingen forslag.

-

Godkendt

Godkendelse af dagsorden
Coronasituationen og
forholdsregler i dag

Coronasituationen:
-

Vi lukkede sæsonen ned to uger tidligere.
Vi havde håbet på at kunne holde et
afslutningsarrangement for eleverne i
Almenafdelingen (fritidsundervisningen) + lærerne.
Det blev desværre ikke en mulighed med kravet om
afstand + maks. 10 mennesker samlet. Derudover
måtte Ungdomsskolen har ikke holde nogle
aktiviteter.

Forholdsregler i dag:
2.

Orientering: Nyt fra
Ungdomsskolen.

-

-

Vi sidder i personalekantinen i stedet for sidevognen,
da der er mere plads.
1 meters afstand mellem alle.
Håndsprit, sæbe og håndcreme henne ved
håndvasken. Alle skal bruge det.
Lærerne i Almen fik løn i de sidste to uger, hvor der
skulle have været undervisning.
Der har været virtuel undervisning fx LAN,
prøveforberedende matematik, rollespil.
”Os på kontoret” har arbejdet hjemme den første
måned.
o Nu arbejder de fleste af os skiftevis hjemme
og på Ungdomsskolen.
Heltidselever er startet skole igen samtidig med 0.5.klasserne.
Vi er i gang med at planlægge den nye sæson
o Nye hold + lærere

o

-

3.

Opsummering af forrige møde:
-

Gallafest

Gallafest:
-

4.

Den nye sæson
-

Idéer til nye hold
Buzzword til magasin
(Workshop)

Skrive magasinet som gives til alle 6.10.klasseelever i Hvidovre Kommune.
10. klassecenteret:
o Renovering af lokaler
o Indkøbe nye møbler
o Finde nye lærere.
Vores førstehjælp kan afholdes fra på mandag af.
Vi voksne har også skulle øve os i at holde afstand.

Den blev desværre aflyst.
DJ var bestilt.
Vi havde brugt sidste møde på at planlægge festen fx
pynt og lege.
Vi håber vi kan holde én i næste sæson.

Idéer til nye hold:
-

Der er blevet sendt elevevaluering ud, og elevrådet
har også kommet med nogle forslag.
Nye hold:
o Science for sjov (naturfag), Animation,
italiensk, grafik & billedbehandling, grøn mad,
futsal, Feel good do good, latin flavour, klaver
og Business og iværksætteri.

Workshop:
5.

Hvordan kan Ungdomsskolen
blive et bedre sted?
(Der er blevet sendt
elevevaluering ud igen– der kom
følgende forslag)
-

-

Elevrådet inddeles i to grupper.
De skal brainstorme på holdnavne + fede buzzword,
som kan sælge holdene bedre til nye elever.
Nanna og Michelle arbejde videre med elevrådets
kommentarer og inputs.

Arrangementer:
-

Elevrådet synes der er fint med arrangementer.
Det er en god idé med filmaften + julehygge.
Foredrag: Elevrådet er usikker på, hvor mange unge
som vil dukke op.
o Måske hvis det var en youtuber, som holdt
oplægget.

Flere arrangementer
o Foredrag – hvad
skulle de handle
Mere pynt:
om?
- Elevrådet synes det er en god idé med et fast kreaMere pynt i Ankomsthallen
hjørne.
o Tegne/krea-hjørne
Holdene skal lave noget
Holdene skal lave noget sammen på tværs:
sammen.
Andre forslag?
- Elevrådet synes det er en god idé.
- Det kunne være fedt at sætte en undervisning gang
af til en fælles aktivitet eller undervisning.
- Det kunne give mening, hvis det var to hold, som lå
tæt op hinanden fx sang og dancemix.

6.

Hvordan har det været at være
med i elevrådet?
-

Jeres oplevelse med det?
Skal noget være
anderledes?

Det kunne også være et weekendsarrangement.
Lise, Nanna og Michelle skal snakke om muligheden
for at lave aktiviteter på tværs af holdene.

Jeres oplevelse med at være med i elevrådet:
-

Det har været sjovt.
Det har været fedt at være med til at bestemme.
Der er nogle elever, som ikke tør sige noget. Derfor
er det fedt at kunne være en stemme for dem.
Man føler man er stor og hjælper.
Fedt at gøre skolen til et bedre sted.

Hvad kunne I gøre bedre?
-

-

7.

Tak for i år – og jeres indsats :-)
-

8..

Der er ikke blevet lavet nogle fysiske forbedringer
ligesom sidste år med urerne. Det skal vi huske
næste år.
Der har været mere fokus på det sociale. Dog har det
også givet god mening.
Man kan gøre mere ud af postkassen.
De andre elever skal vide, hvem som er i elevrådet.
o Elevrådet kan komme ind og hilse på alle
holdene, når de er blevet valgt.

Evt.

Referent: Michelle Bang.

-

I har været et godt elevråd
I har været mange.
I har været engageret og været aktive til møderne.
Gode til at hjælpe til arrangementerne.
I har været gode til at svare på om I kommer og
skrevet, hvis I ikke kommer.
Alle er velkommen til at stille op til næste år :)
Husk I er med i elevrådet indtil næste valg.

-

Ikke noget til evt.

