Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Tirsdag d. 20. oktober 2020
Kl. 16:30 – 18.30
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Hamzah, Aziz, Emma, Mille, Nila, Elena og Salma,

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Michelle Bang og Kristoffer Hannberg

Gæster:
Afbud:

Paris, Amna og Emilio.

Ikke fremmødt:
1.

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

Michelle:
-

I har mulighed for at komme med punkter til
dagsorden. Har I nogle emner I gerne vil
snakke om?

Emma:
-

Der mangler et bord i køkkenet, når vi har
madlavningshold om aftenen. Vi kan ikke alle
sidde rundt om bordet, når vi spiser.

Michelle:
-

Jeg undersøger om der ikke kan komme et
ekstra bord derned.

Elena:
-

Kommer vi til at tale om elevtrivsel i år?

Michelle:

2.
3.

-

Godt du tager det op! Elevtrivsel kommer på
dagsorden til næste møde, hvor vi har bedre tid
til at snakke om det.

-

Godkendt.

Godkendelse af dagsorden
Præsentation af elevrådet

Kristoffer byder velkommen. Kristoffer og Michelle
præsenterer sig.
Eleverne laver en navnerunde og fortæller:
-

Navn

-

Hold
Grunden til at de stillede op.

Kristoffer:
4.

Dejligt I har stillet op. Jeg glæder mig til at
arbejde sammen med jer i år.
Det bliver rigtig fedt!

Hvad vil det sige at være med i Michelle:
elevrådet?
- I er med i elevrådet – og I repræsenterer alle de
- Billeder
elever, som går på Ungdomsskolen.
- Elevrådet skal gøre Ungdomsskolen til et bedre
sted at være.
- Vi har mødes ca. en gang om måneden.
- I bliver indkaldt over sms og mail.
- I får tilsendt en dagsorden med emner vi skal
tale om.
- Husk at sige om I kan komme.
Hamzah:
-

Jeg troede kun man skulle sige, hvis man ikke
kunne komme.

Michelle: I skal også skrive, hvis I kan komme.
-

Elevrådet er et demokratisk organ – hvor vi
stemmer om beslutninger. Flertallet
bestemmer.

Hamzah:
-

Hvad er forskellen på en formand og
næstformand?

Kristoffer:
-

Formanden og næstformanden sidder begge i
Ungdomsskolens bestyrelse.
Formanden står i spidsen for elevrådet.
Næstformanden træder til, hvis formanden er
væk eller syg.

Hamzah:
-

Tæller formandens stemmer for mere end de
andre i Elevrådet.

Michelle:
-

Nej, jeres stemmer tæller for lige meget.

Der bliver taget er billede af eleverne enkeltvis og et
gruppebillede til de sociale medier. Portrætbilleder skal

hænges op på elevrådstavlen i ankomsthallen, så
resten af eleverne kan genkende elevrådet.
5.

Gennemgang af vedtægter

-

Vedtægterne bliver gennemgået.
Alle eleverne skriver under.

6.

Valg af formand, næst-formand Kristoffer:
og suppleanter
- Formanden og næstformanden skal deltage på
bestyrelsesmøderne.
- Der er ca. 4 om året.
- Møderne foregår om aften.
- Der bliver snakket om Ungdomsskolens
afdelinger og aktiviteter.
- Bestyrelsen vil meget gerne høre jer elevers
mening om de forskellige ting.
- Jeg sidder der også, som repræsentant for
medarbejderne.
Michelle:
-

I skal tænke jer godt om.
Det forpligter, hvis man siger ja.
Jer som har lyst skal hver holde en ”valgtale” –
bagefter stemmer vi.

Formand:
-

Elena og Salma stiller op.
Elena vinder med 6 stemmer.
Salma får 1 stemme.

Næstformand:
-

Emma og Salma stiller op.
Emma vinder med 4 stemmer.
Salma får 3 stemmer.

Michelle:
-

Vi skal have valgt en 1. og 2. suppleant.
Suppleanterne tager med til mødet, hvis
formanden eller næstformanden er syg eller
forhindret i at deltage.

Salma stiller op. Ingen af de andre elever har lyst.
Salma bliver suppleant.
7.

Valg af to repræsentanter til
Fælles Elevråd

Michelle:
-

Hvidovre har 9 folkeskoler, som hvert har deres
eget elevråd.
Fælles Elevråd = stort elevråd.
De 9 folkeskoler sender to elevrådsrepræsentanter hver til Fælles Elevrådet.
Ungdomsskolen har også to pladser i Fælles
Elevrådet.

-

Vi snakker om skolerelevante emner + sparre
og samler inspiration på tværs af skolerne.
Lise (Viceskoleleder) og jeg er med til
møderne.

Hamzah, Emma, Nila, Mille, Aziz og Salma stiller op.
Elevrådet får to stemmer hver.
-

8.

Hvad skal vi lave i år?
-

Halloween
arrangement?

Hamzah og Nila kommer ind i Fælles Elevrådet
Stemmer fordeler sig således:
o Hamzah: 5 stemmer
o Nila: 3 stemmer
o Salma: 2 stemmer.
o Emma: 2 stemmer.
o Mille: 1 stemme.
o Aziz: 1 stemme.

Kristoffer:
-

-

Vi må ikke ifølge sundhedsmyndighedernes
retningslinjerne holde et socialt arrangement
indendørs.
Vi skal være lidt kreative i år.
Kunne I have lyst til at invitere eleverne en tur i
Tivoli og se Halloween?

Elena:
-

-

Måske kan man spise sammen inden?
Det er vigtigt, at det bliver et arrangement, hvor
alle snakker sammen. Så man ikke bare går
sammen med sine venner.
Filmaftener var en god idé, da man snakkede
med nye mennesker.

Michelle:
-

-

God pointe! Dog må vi vente med filmaftener.
Det kan være vi får lov senere på sæsonen.
Reglerne ændrer sig jo hele tiden.
Hvis vi skulle en tur i Tivoli, så kan I jo overveje
om I vil bruge jeres penge på at give et nedslag
i billetprisen til indgangen + turpas.

Alle er med på den.
Mille:
-

Det er vigtigt, at mange elever får mulighed for
at tage med.

Aziz:
-

Det er lidt unfair for onsdags- og
torsdagsholdene. De får jo først invitationen
nogle dage senere end mandags- og
tirsdagsholdene.

-

Hvad hvis alle billetter er taget?

Michelle:
-

-

Det plejer ikke at være et problem, når vi har
haft filmaftener. Det er først onsdag/torsdag, at
tilmeldingerne kommer ind.
Selvfølgelig skal vi være opmærksomme på
det.
Dog bliver turen slået op på de sociale medier +
hjemmesiden, så alle kan se den samtidigt.

Emma:
-

Skal man have maske på i Tivoli? Jeg kender
nogle elever, som ikke må have maske på.

Kristoffer:
-

Vi følger selvfølgelig retningslinjerne.
Dog mener jeg ikke, man skal have måske på.
Vi undersøger det selvfølgeligt.
Man skal have maske på i toget.

Emma:
-

Kunne det ikke være hyggeligt at pynte op til
Halloween?

Kristoffer:
-

Vi skal pynte op til Halloween på mandag. I er
velkommen til at hjælpe os fra kl. 14:30-16.00.
Alle holdene skal lave græskar. Elevrådet får
lov at kåre det flotteste.

Nila:
-

Jeg kan ikke komme til oppyntning.

Mille:
-

Jeg kan godt.

Michelle:
-

Dejligt – og fint alle ikke kan. Jeg skriver en
sms og minder jer om det.
Vi kan lige vende Tivoli turen igen på mandag.

Kristoffer og Michelle undersøger mulighederne for en
Tivoli tur og vender tilbage til elevrådet.
Kristoffer:
-

Vi skal snakke mere om på næste møde, hvad
vi skal lave til næste år.
Nu nåede vi det ikke i dag.

9.

Næste møde:
-

Tema: Elevtrivsel
Halloween oppyntning
mandag d. 26. oktober
Næste møde: 18.
november 16.00-18.00

Referent: Kristoffer og Michelle.

I skal have god tid til at snakke om det.

Kristoffer:
-

Tak for i dag.
Der bliver sendt referat og ny dagsorden til
næste møde.
Vi ses på mandag.

