Ungdomsskolens Elevrådsmøde (Virtuelt)
Den 10. december
Kl. 16.00-18.00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Elena, Mille, Aziz, Nila, Salma og Emma

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Kristoffer Hannberg og Michelle Bang.

Gæster:
Afbud:
Ikke fremmødt:
0.1
0.2
1.

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

Emilio

-

Ingen

-

Godkendt

Godkendelse af dagsorden
Status:
-

Bordtennis:
Bordtennis
Affaldssortering
Madlavning/køkken
o Emhætte
o Kost
o Bord

-

Kan ikke komme op lige nu pga. corona. Vi vil se på om det
kan komme op, når tingene er blevet mere normalt igen.

Affaldssortering
-

-

Kommunen (Vej og Park - Affald og genbrug) har sat dem
op. Der er nogle retningslinjer, som de følger i forhold til
placeringen.
Dog er der flere på Ungdomsskolen, som synes de er
placeret lidt dårligt.
Lise (Viceskoleder) vil invitere Vej og Park op efter jul og
tage en ny snak omkring placeringen.

Madlavning/Køkken:
-

-

Emhætte:
o Michelle har snakket med Raymond (teknisk
servicemedarbejder på Ungdomsskolen) og et
firma, som laver skolekøkkener. Umiddelbart
sælger firmaet ikke skumrammer til emhætter.
o Derfor skal vi selv finde en kreativ løsning på
problemet.
o Måske man kan spørge holdet ”From trash to
treasure” om de kan hjælpe? Michelle undersøger.
Koste:
o Der kommer to koste i køkkenet
Bord:
o Bordene er blevet stillet anderledes, så flere kan
sidde ved dem.

2.

Bestyrelsesmøde d. 9.
december
-

3.

Emma og Elena
Salma fortæller om
mødet og deres
oplevelse.

Headspace
-

Status på
arrangement

Salma og Emma:
-

Headspace:
-

4.

Fælles Elevråd
-

Valg af
repræsentanter og
suppleanter

Det gik godt, og det var spændende.
Der var dog nogle ord, som Salma og Emma ikke forstod.
Dog spurgte de, hvis de ikke var med.
De fik julegaver – ligesom resten af bestyrelsen.

Michelle har ringet til Headspace og forhørt sig om
mulighederne for et besøg.
Headspace vil gerne komme ud på et tidspunkt.
Det giver umiddelbart bedre mening, ifølge Headspace, at
der kommer én fra Headspace ud og besøger de
forskellige ”hold-dage” – i stedet for at lave et samlet og
stort arrangement.
Elevrådet vil gerne have, at Headspace besøger alle
holdene kort og fortæller om, hvad Headspace er.
Michelle ringer tilbage til Headspace og aftaler datoer.

Hvem stiller op:
-

Emma
Salma
Aziz
Mille

Alle har to stemmer hver. Aziz vinder og er sammen med Nila
vores repræsentanter. Salma og Mille er begge suppleanter.
5.

Ugens Challenge
-

Indhold
Antal gange

Ugens challenge:
-

-

Jelly-beans challenge. Ligesom ”bug-challenge” – I stedet
for insekter putter man jelly-beans i bøtterne. Man kan
være heldig at få én jelly beans som smager godt eller
dårligt.
Æbleudskæring: Ligesom græskarudskæring. Den flotteste
bliver kåret af elevrådet.
Find på det bedste slogan – fx til elevrådet.
Tegne blade af på papir.
Sætte papir på hinandes ryg, hvor der står noget bag på.
Tegne kroppe: Man deler papiret tre gange, og starter på
en krop, som andre skal færdiggøre.

Vi starter med en challenge, når eleverne må møde op på
Ungdomsskolen igen.
5.

Hvad skal vi arbejde videre
med?
Elevrådets idéer:
-

Plakater: Hvert hold
skal lave en plakat

-

Elevrådet vil gerne arbejde videre med plakater og
opslagstavlen til næste møde.

-

6.

Konkurrencer
o Pant
indsamling –
Brevkasse og tavlen
Avis

Evt.
Hvad fungerer på sociale
medier?

Sociale medier:
-

-

Snap
Instagram (stories)
Facebook
Hvad ser I?

-

Tåstrups Ungdomsskoles
elevråd på besøg?

Besøg af Tåstrups Ungdomsskoles Elevråd?
-

-

Hvad siger I til det?
-

Referent: Michelle Bang.

AV’erne skal have møde senere, hvor de skal
forventningsafstemme i forhold til, hvor meget de skal ligge
op på de forskellige medier.
Derfor er det interessant at høre eleverne om, hvad de
bruger mest.
Elevrådet bruger mest Snapchat og instagram.
Dog påpeger Nila, at video på instagram hurtigt forsvinder i
mængden. Det gør det ikke på samme måde med på snapchat.

Tåstrups Ungdomsskole har spurgt om deres elevråd må
komme på besøg og blive vist rundt af Hvidovres
Ungdomsskoles Elevråd.
Elevrådene kan både sparre med hinanden og fortælle,
hvad de er optaget af.
USK’s Elevråd synes det kunne være sjovt, og vil gerne
have besøg.
Michelle skriver sammen med Tåstrups Ungdomsskole og
vender tilbage med en dato i det nye år.

