Fælles Elevrådsmøde
Den 11. november 2020
Kl. 8.15-10:00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Deltagere skoler:

Elever

Avedøre
Engstrand
Dansborg
Frydenhøj
Gungehus
Holmegård
Langhøj (Virtuelt)
Præstemosen
Risbjerg
Ungdomsskolen
Medarbejdere fra Ungdomsskolen
Gæster:
Afbud
Ikke fremmødt:

Freja, Nora
Jacob, Maja
Rasmus, Sofie
Ranae, Rasmus
Ingen repræsentanter
Laura, Mariam
Maria, Nelly
Mikkel, Emil, Tobias og Johannes
Anders, Julies, Laura
Nila.
Michelle Bang og Lise Zaar

0.1

Elevrådsrepræsentanters forslag
til dagsorden og
velkomst

Hamzah (Ungdomsskolen), Sandra (AVE)
Repræsentanter fra Gungehus.

-

-

Velkommen til Fælles Elevrådet.
Dejligt I er her.
Vi starter altid med, at I har mulighed for at komme med
forslag til dagsorden.
I må gerne sende punkterne til Michelle på mail eller
komme med dem på dagen.
Eleverne har ingen punkter.

-

Godkendt

-

0.2
1.

Godkendelse af
dagsorden
Meddelelser:
- Corona situationen

Corona situationen i dag til Fælles Elevrådsmødet:
-

Vi sidder i dag med afstand – 1 meter.
Der er håndsprit på hvert enkelt bord.
Corona situationen kan betyde, at fremtidige møder bliver
virtuelle. I skal nok få besked, hvis det bliver tilfældet.
Det er vigtigt vi holder afstand til hinanden, særligt når I
kommer fra forskellige skoler.

Corona situationen generelt i Hvidovre:
-

I marts lukkede Danmark ned. Alle elever blev sendt hjem
og fik fjernundervisning.
Det har været en anderledes sommer. For nogen af jer,
har I har sikkert ikke kunne holde ferie, som I plejer.
Corona fylder stadig en del ude på skolerne.
Særligt Vestegnen er hårdt ramt i øjeblikket.
Klasser har været (og er) sendt hjem på skift og eleverne
skal testes.
Før kun 1 gang – og nu skal der aflægges to test.
Det er særligt unge som bliver smittet.
Center for Skole og Uddannelse vil gerne have Fælles
Elevrådet til at lave videoer omkring Corona.

2.

Præsentation af
elevrådsrepræsentanterne og
opdatering af elevoplysninger

Vi snakker videre om det i punkt 5.

Præsentation:
-

Alle Fælles Elevrådsrepræsentanter siger sit navn, skole
og hvorfor de er kommet med i Fælles Elevrådet.

Elevoplysninger:
3.

Michelle indkalder elever på SMS og mailer dagsorden.
Alle elever på nær to havde fået SMS’en.
Michelle har fået de to elevers numre.

Hvad er Fælles Elevråd? Gennemgang af vedtægter:
- Gennemgang af
eksisterende
- Eleverne får vedtægterne og har mulighed for at læse dem
vedtægter
igennem.
- Lise gennemgå vedtægterne.
- Hvad arbejdede
- Alle Fælles Elevrådsrepræsentanterne skriver under.
sidste fælles
- Vi talte kort om proces vedr. udkast til nye vedtæger.
elevråd med?
- Det afgående Fælles Elevråd har arbejdet med udkastet til
nye vedtægter. Deres ændringer har været i
Ungdomsskolens bestyrelse og skal sendes til Børne og
Ungeudvalget, som også skal godkende dem.

I sidste skoleår arbejdede vi med i sidste skoleår:
-

Røgfri skoletid – vi bidrog med indspark til handleplan
Affaldssortering – En undersøgelse på skolerne
Folkeskolefestival – som desværre blev aflyst pga. Corona
Studietur til Finland – som desværre blev aflyst pga.
Corona
Vidensdeling på tværs af skolerne

Elevudsagn fra eleverne som var med sidste år:
4.

Det var sjovt og vi fik udrettet noget.
Vi fik snakket om mange ting på tværs af skolen
Det var hyggeligt at lære en masse at kende

Valg af Fælles
Hvad er SKOK = Skole og kontaktrådsmødet:
Elevrådsrepræsentanter
til SKOK
- Der består bl.a. af: repræsentanter
- 2 repræsentanter
o Forskellige skolers bestyrelser.
- 2 suppleanter
o Skoleledere
o Center for Skole og Uddannelse
o Politikere i Hvidovre.
o To Fælles Elevrådsrepræsentanter.
Rasmus fra Frydenhøj var med sidste år:
-

Jeg følte, at de ”voksne” tog de vores mening meget
alvorligt.
Vi blev spurgt hele tiden.

Kampvalg til repræsentant i SKOK:
-

Mariam (HOL)

-

Tobias (PRÆ)
Rasmus (FRY)

Freja (AVE) -Rasmus (FRY) og Freja (AVE) blev valgt som
repræsentanter
Kampvalg til suppleant i SKOK:
-

Tobias (PRÆ) – 1. suppleant.
Mariam (HOL)
Anders (ENG)
Sophie (DAN) – 2. suppleant.

Tobias (PRÆ) blev valgt til 1. suppleant.
Sophie (DAN) blev valgt til 2. suppleant
Næste SKOK-mødet er d. 26. november. Mødet er virtuelt.
5.

Corona – videoer
(opgave fra SKO)

Corona-videoer:
-

-

-

SKO (Center for Skole og Uddannelse) har spurgt om bl.a.
Fælles Elevrådet ville lave nogle videoer omkring coronasituationen.
I videoerne skal eleverne stille spørgsmål vedr. corona
situationen til René (Centerchef for Skole og Uddannelse),
som han skal svare på.
Videoerne skal lægges ud på Aula til alle eleverne og
forældre i Hvidovre Kommune.

Elevernes spørgsmål: (Groft inddelt i temaer)
-

Corona indsats:
o
o
o

-

Er der forskellige regler?
o

o
o
-

Hvordan vurderer du skolernes indsats i Hvidovre i
forhold til corona?
Hvad bestemmer du over i forhold til Corona, som
skolerne ikke selv bestemmer over?
Hvornår bliver det normalt igen?

Hvad er den overordnede plan i forhold til corona?
– Jeg har bemærket, at forskellige skoler har
forskellige regler for fx hvor man skal være i
frikvarteret og lignende.
Det med at vi ikke må gå i butikker – er det lige for
alle skoler?
Hvorfor er regler for lærer og elever forskellige?

Undervisningen:
o
o
o
o
o

Hvorfor skal vi være så meget i skole her i coronatiden?
Kommer vi til at have online undervisning igen?
Har du tænkt meget over hjemmeundervisning?
Tæller fravær for ligeså meget? – Nu når man skal
være hjemme hver gang man er lidt syg?
Hvorfor fylder IT-sikkerhed ikke i undervisningen?

o

6.

7.

Hvad vi I arbejde med i
år?
Bordet rundt:
- Hvad er I optaget
af på skolerne og
i jeres elevråd?
Evt.:

Referent: Lise Zaar og Michelle Bang.

Hvis Covid-19 bliver værre, skal elever på alle
folkeskolerne have maske på i skoletiden?

-

Udskudt til næste møde.

-

Udskudt til næste møde.

