Ungdomsskolens Elevrådsmøde - Virtuelt
Den 9. februar
Kl. 15.00-16.00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Nila, Mille og Aziz

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Lise Zaar og Michelle Bang

Afbud:

Elena og Emma

Ikke fremmødt:

Salma og Emilio

0.1

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

-

Ingen

0.2

Godkendelse af dagsorden

-

Godkendt

1.

Status på virtuel
undervisning og hold

Virtuel undervisning:
-

-

2.

Gode idéer til at skabe
trivsel, hvis vi kommer i
gang igen fysisk.

Hvis vi kommer tilbage til Ungdomsskolen, hvordan gør vi det
hyggeligt for eleverne?
-

3.

Idéer til hold til en mulig
fysisk forårssæson.

Det er ikke muligt at mødes fysisk.
De nuværende corona-restriktionerne løber til d. 28.
februar.
Undervisningen er derfor blevet virtuelt.
Nedlukning i december:
o Vi havde sidste fysisk undervisning i uge 49.
o Underviserne skulle sige, hvis de havde
lyst/mulighed for at undervise virtuelt i uge 50-51.
o Resten af holdene blev sat på pause.
o Efter juleferien i uge 1 – ringede AV’erne til
underviserne, og spurgte om de ville foresætte med
at undervise virtuelt.
o De undervisere som ikke have prøvet det før –
kunne få hjælp og sparring af AV’erne.
o Fra uge 2 var alle holdene virtuelle på nær tre.
Der er faldet elever fra til det virtuelle.
Ungdomsskolen kigger på hold med højt fravær – nogle
hold bliver kortet ned i tid, lagt sammen eller sat på pause
indtil vi kan mødes fysisk igen.

Invitere til lege i Ankomsthallen
Underviserne skal give besked om dagens aktivitet/leg
inden undervisningen.
Vi kan servere nogle lækre snacks til alle eleverne.
Få Ugens Challenge i gang (tidligere initiativ fra Elevrådet)

Introduktion:
-

Den normale sæson slutter i slutningen af marts.

-

Ungdomsskolen undersøger lige nu muligheden for at
forlænge sæsonen.

Elevrådet:
-

4.

Spørgeskemaet udsendt til
elever på Ungdomsskolen.

Vi vil bare gerne tilbage på vores gamle hold.
Det kunne være en god idé at sætte fokus på faglige hold,
da mange elever har nogle faglige huller, som skal
udfyldes.
Ellers er det godt at have fokus på de kreative hold fx
håndværksfag eller design/sy-hold.

Introduktion:
-

Der er blevet sendt et spørgeskema ud til alle elever på
Ungdomsskolen.
Svarfristen løber til mandag efter vinterferien.
Indtil videre har 120 elever svaret på det.

Statusrapporten blev gennemgået.
Kort (foreløbig) konklusion på rapporten:
-

5.

Eleverne på Ungdomsskolen har generelt været glade for
at gå på hold inden vi lukkede ned.
Lidt over halvdelen af eleverne har deltaget i den virtuelle
undervisning.
Nogle elever synes dog det er svært at have undervisning
virtuelt på Ungdomsskolen.
Mange elever vil rigtig gerne deltage i hold, hvis der
kommer en fysisk forårssæson.
Mange af eleverne savner særligt de kreative hold,
sportsholdene og madlavningsholdene.

Evt. Bestyrelsesmøde og
Bestyrelsesmøde:
Fælles Elevrådsmøde d. 10.
- Der er bestyrelsesmøde i morgen.
december.
- Elena og Emma skal med.
- Mødet er både fysisk og virtuelt.
- Lise mødes med pigerne en halv time inden mødet og
gennemgår dagsorden til bestyrelsesmødet.
Fælles Elevrådsmøde:
-

Det er også møde i morgen.
Det er virtuelt.
Aziz og Nila skal med.
Affaldssortering og valgfag er på programmet.

Næste elevrådsmøde bliver engang efter d. 28. februar, når vi ved
mere om vi må komme tilbage.
Referent: Lise Zaar og Michelle Bang.

