Fælles Elevrådsmøde – Virtuelt på Google Meet
Den 10. februar 2021
Kl. 8.15-10:00
Hvidovre Ungdomsskole
Deltagere skoler:

Elever

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

Freya, Sandra
Jacob
Rasmus, Sophie
Ranae, Rasmus
Laura
Nellie
Johannes
Aziz
Lise Zaar og Michelle Bang

Maja (ENG), Julius (RIS)
Anders (GUN), Anders (RIS), Laura (RIS), Maria (LAN), Mariam
(HOL), Mikkel (PRÆ), Nila (USK), Nora (AVE) og Tobias (PRÆ)
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1.

Affaldssortering
- Hvordan får man
elever til at ændre
adfærd?

Affaldssortering er et punkt Fælles Elevrådet tidligere har ønsket
at komme på dagsorden.
Gruppe 1: AVE + ENG + USK + DAN
-

Affaldssortering er et selvstændigt valg.
Der er affaldsspande i skolen, så man skal selv vælge at
bruge dem.
Dog er det mest i det private hjem, at der bliver sorteret
affald.
Eleverne er blevet mere bevidst omkring det.
Det er vigtigt, at man lærer de små 0. klasser at
affaldssortere, så det bliver en naturlig vane fra start af.
Gode råd til skolerne:
o Det er vigtigt at have de rigtige skraldespande til
rådighed.
o Lærerne skal ikke skælde ud, hvis man gør det
forkert, eller glemmer det.
o Lærerne skal hellere opfordre én til at sortere.

Gruppe 2: FRY + LAN + HOL + PRÆ
-

Det er mest derhjemme, at vi sorterer affald.
Der er ikke så mange forskellige skraldespande i skolen.
Det er generelt vigtigt, at affaldssortering bliver en
vanesag.

-

Nye valgfag
- Hvad har I af
valgfag?
- Hvad kunne
du/dine
klassekammerater
godt tænke sig at
have af valgfag?

Er der én som gør det, så følger resten trop.
Gode råd til skolerne:
o Det er vigtigt at have de rigtige skraldespande til at
starte med.
o De skal være nemme at genkende i farve og
symbol.

Valgfag er et punkt, I tidligere har ønsket at komme på
dagsorden.
Gruppe 1: AVE + ENG + USK + DAN
-

-

Vi har følgende valgfag: Medie/film, Idræt, Samfundsfag,
Musik, Billedkunst og forløb på Teknisk skole.
Mange af os har oplevet, at vi ikke har kunne vælge.
For nogen elever har der kun været et fag at ”vælge” i
mellem.
På den måde tager man ligesom ”valget” ud af valgfaget.
Idéer til nye valgfag:
o Madkundskab
o Håndværk & Design
o Strategi og spil (brætspil)
Vi kunne godt tænke os at kunne vælge mellem flere
valgfag.

Gruppe 2: FRY + LAN + HOL + PRÆ
-

-

Vi har følgende valgfag: Friluftsliv, Musik – ændret til film,
Billedkunst og Håndarbejde
Idéer til nye valgfag:
o Italiensk
o Spansk
o Adventure
Alle skoler burde have friluftsliv/Adventure som valgfag.
Det er et mega fedt fag.

Opsummering:
- Det er vigtigt, at eleverne har nogle fag at vælge imellem.
- Fælles Elevrådet vil gerne kunne vælge mellem de fag,
som de allerede er blevet tilbudt, men også mellem de
nye valgfag de har foreslået.
4.

Bordet rundt:
- Hvordan går det
på jeres
skoler/klasse?

Avedøre:
• Det går meget fint.
• Vi får ikke så meget læring ud af det.
• Det er lidt svært at følge med i den virtuelle undervisning.
• Det er dejligt at sove længe og spare transporttid, men vi
vil gerne fysisk tilbage i skolen pga. eksamen.
• Det er også noget møg med at karaktererne.
• Vi skal kun til eksamen i dansk, matematik og engelsk.
• Standpunktskaraktererne bliver afgørende.
• Man skal virkelige være på og sige meget i timerne.
Dansborg:
• Det går meget fint, men det er mega irriterende og
frustrerende, at eksamen på vores valgfag er aflyst.

•

Vi har kortere skoledage, og det er meget rart, fordi vi har
så mange lektier for.

Engstrand
• Der er alt for mange lektier, det er ikke særlig rart.
• Man får hovedpine af at kigge på en skærm hele dagen.
• Vi skulle have elevrådsmøde i sidste uge, men jeg kunne
ikke deltage pga. for mange lektier.
• Elevrådet har forslået banko som en social ting, men det
bliver vist ikke til noget.
Frydenhøj:
• Ingen elevrådsmøde.
• Det går bedre end første lock down, men det er hårdt at
kæmpe sig igennem.
• Vi kunne have det værre, end vi har det, men det er svært
at være hjemme.
• Det er meget nemmere at gå i skole, og vi savner
sammenholdet.
Langhøj
• Der er elevrådsmøde og bestyrelsesmøde i dag.
• Mobiltelefoner er på dagsorden.
Præsten:
• Ingen elevrådsmøder.
• Vi er ved at være så træt af at være hjemme.
• Det er en lettelse, at vi skal op til mindre eksamener.
• Det er lidt svært, at vi først får standpunktskaraktererne
lige før sommerferien, vi vil gerne vide, hvordan vi ligger
lige nu.
Usk.
•
•

5.

Evt.: SKOK-møde og
næste Fælles
Elevrådsmøde.

Referent: Lise Zaar og Michelle Bang.

-

Vi havde elevrådsmøde i går. Næsten alle hold kører
virtuelt både boglige- kreative og sportshold.
Flere hold bliver sat på pause til vi må komme tilbage.
.
Der er SKOK-møde den 25. februar (Freja og Rasmus).
Det er torsdagen efter vinterferien.
Næste Fælles Elevrådsmøde er d. 9 marts.

