Referat
Data om mødet

Deltagere:
- Elevrådet: Aziz, Emma, Mille og Nila.
- USK: Michelle og Daniel

Elevrådsmøde
Mødeleder: Daniel
Dato: 31.08.21
Tid: 15.30-17.00

Referent: Michelle

Sted: ankomsthallen

Orienteringsansvar:

Dagsorden:

1. Velkommen v. Michelle

Nyt siden sidst:
-

-

Vi er ved at være klar i forhold til den nye
sæson.
AV’erne havde en fælles arbejdsdag for et
par uger siden.
Det nye årshjul og aktiviteter blev planlagt.
Kristoffer og Michelle var på Roadshow de
sidste par uger.
På kontoret er de ved at planlægge, hvilke
hold som skal i gang. Der er altid nogle hold,
som får for få tilmeldinger, og derfor ikke
bliver oprettet.
Vi har opstartskonference næste lørdag, hvor
de nye og erfarne undervisere deltager.

Efter ønske fra elevrådet sættes følgende aktiviteter
ind i årshjulet:
-

Månedens challengde
Holdsamarbejde på tværs
Aktiviteten ”Sig hej til en ny”

Derudover er der afsat tid til filmaftener osv. i den
nye sæson. De bliver aftalt og planlagt med det nye
elevråd.

2. Daniel

Jeres ønsker til en ny sæson:
-

Som ny elev på Ungdomsskolen, så kan man
godt have brug for at kunne spørge en anden
elev om hjælp.

-

Der kan være spørgsmål, som er nemmere at
stille til en ung end en AV’er eller underviser.
Elevrådet vil gerne være ”ambassadører” for
de nye elever i uge 38 og 39
(opstartsugerne).

Hvordan kan elevrådet blive det?
(Fælles brainstorm)
- Spørg en ung-hjørne:
o Elevrådet går hen til deres hjørne i
frikvarterne og tager imod spørgsmål.
o Det gælder kun de dage, hvor de har
hold i forvejen.
o Elevrådet kunne få en t-shirt/badge
eller andet mærkat, så de er synlige
blandt de andre elever.
- Hvem er der, hvilke dage fremover:
o Nila: Onsdag, torsdag
o Mille: Mandag, onsdag og torsdag
o Aziz: torsdag
o Emma: onsdag
o Salma: ?
- Vi kan lave et opslag på de sociale medier
med et billede af elevrådet i ”uniform” ved
”spørg en ung”- hjørnet.
Hvad skal vi være opmærksom på i en nye sæson:
- Elevrådet efterspørger andre grøntsagssnack
fx agurk eller peberfrugt.
- Liv i postkassen. Vi skal finde nøglen til den.

3. pause
4. Daniel og Michelle

Konkrete tiltag og aftaler
-

Vi laver et ”Spørg en ung”-hjørne.
Vi skal lave nogle fede plakater til hjørnet.
Der skal undersøges om det er muligt med
en fælles ”uniform”.
Vi har et sidste hurtig møde inden
sæsonstart, hvor vi laver fede plakater +
tager et billede til SoMe.

Afrunding og tak for i dag

Evt.

Bestyrelsesmødet d. 11/8:
-

Emma og Salma var med.
Der blev snakket med om budget, 10. klasse
og flex10 eleverne.
Elevrådet fortalte de skulle have møde, hvor
vi skulle snakke om deres rolle i den nye
sæson.

Hvordan får vi arrangerede elever ind i elevrådet?
-

Elevrådet har oplevet, at der har været nogle
elever, som hurtigt har stoppet igen.
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-

Når man reklamerer for elevrådet i
opstillerugen, er det vigtigt at lægge vægt
på:
o Det er seriøst og ikke kun
pizzaspisning.
o Der kan ligge et møde en dag, hvor
man ikke har hold
o Man skal gå hjem og mærke efter
inden man stiller op til elevrådet.
o Ikke være nervøs for at melde sig,
hvis man ikke kender nogen. Man får
hurtigt nye venner.
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