Fælles Elevrådsmøde – Virtuelt på Google Meet
Den 9. marts 2021
Kl. 8.15-10:00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Deltagere skoler:

Elever

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

Freya, Sandra og Nora
Jakob
Ikke fremmødt
Rasmus
Ikke fremmødt
Laura og Mariam
Nellie og Maria
Mikkel og Tobias
Anders
Nila og Aziz
Michelle Bang og Lise Zaar
Maja og Julius
Anders (Gun), Johannes (Præ), Laura (Ris), Ranae (Fry), Rasmus
(Dan) og Sophie (Dan)

0.1

0.2
1.

Elevrådsrepræsentanters forslag
til dagsorden
Godkendelse af
dagsorden
Meddelelser:
- SKOK-mødet d.
25.02

-

Ingen forslag

-

Godkendt

-

Freya var til SKOK-mødet.
Der blev snakket om brugen af Aula ud fra et
forældreperspektiv
Der blev snakket om, hvad der fungerer? Og hvad der skal
ændres.
Aula skal indføres i børnehaver og vuggestuer i den
nærmeste fremtid.

-

2.

Hold på Ungdomsskolen Hvis vi må åbne op fysisk:
(Efter påske, hvis det er
muligt)
- Fælles Elevråd havde ikke nogen idéer til nye hold, som
- Hvad kan
ikke allerede findes på Ungdomsskolen.
understøtte jeres
- Generelt vurderer de, at der kan være et behov for boglige
skolegang?
hold, da mange elever har faglige huller, som skal lukkes.
Hvis det bliver virtuelt:
-

3.

Trivsel
-

Status
Hvad kan booste
jeres trivsel?

Særligt boglige hold er der brug for fx ekstra matematik.
Generelt skal man tænke over, at virtuelle hold ikke må
kræve mange materialer, ellers udelukker man nogle
elever på forhånd.

Hvad kan booste jeres trivsel, hvis I må komme tilbage?
Har I gode råd til skolerne?
-

Lærerne kan tage på turer med klassen fx i skoven.
Det er vigtigt at få nogle fælles oplevelser sammen som
klasse.

-

Vigtigt med gode pauser, så man kan snakke sammen
med de andre.
Lærerne skal huske at fokusere på det sociale.
Det er vigtigt at få bevægelse ind, når man har siddet så
meget hjemme foran en skræm.
Lave aktiviteter i klassen, hvor man skal samarbejde og
løse opgaver.
Skolerne og lærerne skal sænke deres faglige
forventninger og prioritere det sociale.

Hvad kan booste jeres trivsel, hvis vi ikke må komme tilbage?
Gode råd til skolerne?
-

4.

Socialt arrangement
- Gode idéer, hvis
vi må mødes.

-

5.

Punkter/emner til næste
møde?

-

6.

Lærerne kan tage nogle elever på skift med ud at gå en
tur.
Forsøge at lave samarbejdsøvelser virtuelt eller sociale
arrangementer.

Elevrådsrepræsentanterne vil gerne lave et socialt
arrangement.
Det er svært at planlægge, når alt er så usikkert.
Det er vigtigt at afsætte tid til hygge, når Fælles
Elevrådsmøde må blive fysisk igen.
Lise og Michelle går i tænkeboks i forhold til at lave et
socialt arrangement for Fælles Elevrådet.
Måske det er muligt at mødes fysisk/udendørs til maj.
Selvfølgelig i overensstemmelse med
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Fælles Elevrådet havde ingen idéer.
De synes det er svært at forholde sig til, når de ikke ved,
hvornår de kan komme tilbage i skolen igen.
Man kan måske komme med idéer til, hvordan elevernes
lærere kan lave mere spændende virtuel undervisning.

Bordet rundt
Avedøre:
- Nyt fra skolen
- Hvordan går det I
- Der sker ikke særlig meget, hverken klasse-, elevråds eller
jeres klasser?
skolemæssigt.
- Vi prøver bare at holde corona væk fra skolen.
- Skolen er ved at finde ud af om der skal ske noget særligt
ift. til 9. klasserne, som afslutter til sommer.
- Skolen overvejer at arrangere en dimension for eleverne.

Dansborg:
-

Ingen fremmødte repræsentanter.

Engstrand:
-

8. klassernes praktik og eksamener er aflyst.
Vores skema er blevet ændret, så vi har tidligere fri.
Idræt er fjernet, og der er lagt et bevægelsespas ind hver
dag.

Frydenhøj:
-

Ingen elever tilbage i mødet.

Gungehus:
-

Ingen fremmødte.

Holmegård:
-

Vi har lige haft et bestyrelsesmøde, hvor vi snakkede om
skole/hjem-samtaler, som skal holdes over Google Meet.
Der var mange voksenpunkter på, som vi ikke rigtig kunne
relatere til.
Ellers har vi været ude at gå ture med vores lærere i små
grupper, så vi fik gang i kroppen og noget socialt ind i
vores skoledag. Det var meget rart!

Langhøj:
-

-

Vi har holdt elevrådsmøde og snakket om, hvordan det
går, og hvordan det bliver, når vi kommer fysisk tilbage til
skolen.
Vi har også holdt et skolebestyrelsesmøde.

Præstemosen:
-

Ingen elever tilbage i mødet.

Risbjerg:
-

Det går fint nok – der sker ikke rigtig så meget.
Vi har gået ture med nogle lærere, det var fint.

Ungdomsskolen:

Evt.:
Referent: Michelle Bang og Lise Zaar

-

Det er lidt anderledes, fordi vi primært er her i vores fritid.
Mange af holdene er stadig virtuelle.
Sæsonen kører indtil Påske.
Måske der kommer nogle nye hold efter påske.

-

Intet

