Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Den 27. november 2018
Kl. 18.30 – 20.30
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Freja, Theis, Laura V

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Lise og Anna

Gæster:

Kristoffer (introduktion)

Afbud:

Afbud: Zehra Nur, Laura Z, Laura D. og Emily
Udmeldinger: Sarah og Laura W.

Ikke fremmødt:
0.1

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

Ingen

0.2

Godkendelse af dagsorden

Elevrådet godkendte dagsorden

Opsummering af forrige
møde:

Lise opsummerede: Theis er gået fra at være første suppleant
til at være ny næstformand i elevrådet, da Sarah er meldt.
Derudover har Laura W har også meldt sig ud.

1.

-

-

2.

Sidste gang valgte I
suppleanter. Siden
sidst har Sarah og
Laura W har meldt
sig ud. Theis er ny
næstformand.
Sidste gang havde I
meget på hjerte. Vi
snakker videre om
emnerne i dag.

Nyt fra Fælleselevråd og
Freja informerede om det forrige Fælles Elevrådsmøde og
Ungdomsskolens bestyrelse deres SKOK-repræsentanter.
Ungdomsskolens næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 4.
december.

3.

Beslutning af ure til
klasselokalerne

Elevrådet kiggede på vægur, kontoret har fundet.
Der var debat om valg af ure, og hvorfor det er en god ide, at
få mobilerne lidt væk fra undervisningen.
Theis talte for analoge ure. På grund af flere elever ikke kan
klokken, foreslog Lise at en mulighed også kunne være, at
indkøbe et ur der både er analog og digitalt, alternativt to ure til
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hvert undervisningslokale, så elever har mulighed for at lære
analoge ure at kende.
Elevrådet beslutter, at de ønsker indkøbt ure til alle
undervisningslokalerne
4.

Kommunikation mellem
elevrådsrepræsentanter –
f.eks. facebookgruppe eller
kun face-to-face?

Anna orienterede om, at elevrådet ikke kan få Instagram- eller
snapchat-gruppe.
Ikke alle elevrådsmedlemmer har Facebook.
Elevrådet besluttede, at de ikke skal have en kommunikationsgruppe online.
Hvis kommunikation er vigtig, bruger vi sms og e-mails.
Kontoret vil også printe referater og vigtige dokumenter ud.
AW’erne vil uddele dokumenterne til
elevrådsrepræsentanterne, når de næste gang er til
undervisning på Ungdomsskolen.

5.

Elevrådets rolle ift.
Juleåbenthus d. 13. dec.

Lise orienterede om Jule-åbent.hus. den 13. december.
Elevrådet besluttede, at de gerne vil være synlige og foreslog,
at de kan byde velkommen, og have en bod, så de kan snakke
med elever, lærer, og besøgende på dagen.
Freja og Laura kommer kl. 16.00 d. 13. for at stille bod op mm.
Kl. 16.30 vil Freja (og Laura) gerne byde velkommen. Theis
kommer, så snart han kan, og står med i boden. Anna vil
orientere fraværende elevrådsrepræsentanterne, så de også
kan være aktive i boden på dagen.
Kontoret skal lave et skilt, hvor der står ”Elevrådet” til boden.

6.

Nye fototilladelser

Lise forklarer.

7.

Opslagstavle og postkasse

Lise spurgte om der var stemning for en selvklæbende
opslagstavle, en korktavle eller en magnettavle.
Elevrådet besluttede sig for en korktavl. Gerne rød – eller i
hvert fald synlig.
Tavlens funktion er at give synlighed over, hvem elevrådet
består af, og hvad de foretager sig.
Elevrådet besluttede også, at de gerne have en postkasse.
Postkassens funktion er at elever kan kommunikere med
elevrådskandidaterne – f.eks. give idéer. Det skal være en
ikke-hvid postkasse (gerne sort, rød eller anden farve). Der
skal være nøgle på.

8.

Trivsel, sprog og fordomme
på Ungdomsskolen

Dette punkt udskydes til næste gang – fordi det skal vi have
god tid til snakke om.
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9.

Snacks og madpakker på
Ungdomsskolen

Theis foreslog, at vi køber rugbrød og pålæg som sultne
aftenelever kan spise – i hvert fald i løbet af en prøveuge i
januar. Så kan vi finde ud af, hvad det koster, og om det giver
mening. Elevrådet besluttede, at de gerne vil bruge nogle af
deres egne elevrådspenge på det. Lise vil undersøge og
vende tilbage med svar.
Elevrådet vil gerne tage hensyn til forskellige spisevaner og
trosretninger. Derfor kan pålægget være kylling, ost og
leverpostej.

10. Evt.

•

Hvornår er næste møde?
Elevrådet vil gerne holde et møde igen i december.
Lise og Anna/Kristoffer vil finde en dato. Elevrådet
foretrækker kl. 17 som mødetidspunkt.

•

Theis vil gerne have at elevrådet laver regler for
kommunikation under møderne – der har været for lidt
ro og respekt. Dette punkt skal med på næste møde.

•

Elevrådet kiggede på Ankomsthallen for at beslutte
hvor opslagstavlen kan hænge. De udpegede væggen
mellem hoveddøren og køkkenet, hvor den hvide
postkasse p.t. hænger. AW’ere kan rykke rundt på
stole, borde og bordfodbold, så det er lettere at komme
hen til tavlen.

Referent: Anna
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