Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Den 5. november 2018
Kl. 18-20
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt: Freja, Laura V, Laura
Z, Zehra, Theis, Sarah
Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Anna Thomsen, Lise Zaar

Gæster:

Ingen

Afbud:

Ingen

Ikke fremmødt:

Emily, Laura D, Laura W

0.1

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

Ingen

0.2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

1.

Opsummering af forrige
møde:

Vedtægter: Gennemgik vi sidste gang

-

Elevrådsvedtægter
Elevrådets rolle og
indflydelse
Formand,
næstformand og
suppleanter

Rolle. Skal varetage elevernes interesse på Ungdomsskolen.
Forslag og klager. Elevrådet har 10.000 kr.
Formand: Freja. Næstformand Sarah
og Sara. Freja og Sara er også med i Fælles Elevråd.

2.

Valg af suppleanter til
formandsposterne

1. Suppleant: Theis
2. Suppleant: Zehra Nur

3.

Noget på hjerte? Siden
sidst

-

Thies: Hvor langt løber vores budget. Svar: Elevrådets
budget gælder for et skoleår

-

Sarah: Vi vil gerne have ure i alle undervisningslokaler.
Der var snak om, at det er nødvendigt, når alle har
mobiler man kan kigge på. Elevrådet beslutter, at det er
en god ide, fordi så skal man ikke se på sin mobil hele
tiden. Mange unge kan ikke aflæse, hvad klokken er på
et gammeldags ur. Elevrådet spørger ledelsen, om
ledelsen vil undersøge forskellen på priserne på digitale
og analoge ure og vil komme med tre forslag til næste
elevrådsmøde.

-

Theis: Det skal være mere åbent og synligt, hvad
elevrådet gør. Vi skal lave en elevrådstavle, hvor
elevrådet kan fortælle eleverne, hvad de laver og få
forslag/ideer fra andre elever. Beslutning: Elevrådet

skal have en opslagstavle med nåle på et synligt sted
og en postkasse. Postkassen (som ikke skal være
samme farve som væggene) til ideer skal bruges af
dem, der gerne vil være anonyme
-

Zehra: Forslag om at snakke om trivsel, mobning og
brevkasse på næste møde.

-

Zehra: Spurgte ind til, hvor mange penge holdene har.
Anna og Lise forklarede, hvordan lærerne skal aflevere
budget og har mulighed for at søge yderligere penge.

-

Laura Z: Det er vigtigt, at vi får talt om mobning, grimt
sprog og fordomme.

-

Laura Z: Det er kedeligt, at det altid er gulerødder og
æbler. Æblerne bliver ulækre af at ligge så længe i
vand. Det øvrige elevråd er enig. Frugten skal være
holdbar. Vi tager punktet med til næste møde.

-

På næste møde skal vi tale om mad. Mange er sultne,
når de kommer og i løbet af undervisningen. Der er
også tvivl om hvorvidt elever må tage mad med og
spise i Ankomsthallen og undervisningslokalerne.

-

Laura V: Vil gerne tale om flere arrangementer.

-

Freja: Det kunne være rart med justerbare borde eller
nogle stole i forskellige højder.

-

Freja: En veninde får ikke beskeder personligt. Hun får
dem på mail – ikke på sms. Anna: få hende til at tjekke,
at kontoret har hendes telefonnummer. Elevrådet
undersøger om der generelt er behov for flere sms’er.

Anna: De Unge Stemmer vil gerne være en hjælpende hånd
for elevrådet, f.eks. når de planlægger begivenheder.
Elevrådet: Det er fint.
Synlighed – f.eks. med
fotografi med navn af
elevrådsrepræsentanter i
Ankomsthallen

Det er en rigtig god ide.

5.

Kommunikation med
hinanden – f.eks. på
Facebook

Kontoret laver en Instagruppe.

6.

Ideer til hvad elevrådet vil
lave / stå for / gøre

Udsat til næste møde

7.

Invitation til UngDanmark d. Anna gennemgik invitation og program.
16.-18. november i
Silkeborg

4.

Anna uddelte fototilladelser, som skal afleveres til AW’erne,
Anna eller kontoret.

8.

Evt.

Referent: Anna

Snak om næste møde

