Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Den 17. december 2018
Kl. 18.30 – 20.30
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Freja R. Larsen, Laura E. Vennekilde, Theis F. Groth-Poulsen

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Lise Zaar, Kristoffer Hannberg

Gæster:

Ingen

Afbud:
Ikke fremmødt:

Laura Zeciri, Zehra N. Kucukacvi

0.1

Theis: Sprog internt mellem elevrådsrepræsentanter

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

0.2

Godkendelse af dagsorden
1.

-

Se punkt 5.

-

Godkendt.

Meddelelser:

Nyt fra bestyrelsen:

Nyt fra Fælles Elevråd

Formand (Freja og Næstformand (Theis) berettet følgende fra
deres første bestyrelsesmøde:

•
•

Nyt fra Bestyrelsen
Nyt fra Fælles
Elevråd

-

-

Ros fra bestyrelsen ift. elevrådet arbejde – især
synligheden.
Der blev talt meget om Ungdomsskolens
heltidsundervisning – havde ikke det store med os at
gøre.
Generelt ikke meget som havde relevans for os.

Fælles elevrådsmøde:
-

Studietur til London d. 28.-2. marts.

Elevråd:
-

Frafald: Emily M. Stone og Laura M. Dyring er ikke
længere end del af elevrådet, da de efter eget ønske
har meldt sig ud af elevrådet.

Kristoffer huskede de fremmødte på, at det er vigtigt at svare
på sms`erne – hvad enten man kan komme eller ej.
Hvad betyder det, at vi er blevet et ”lille” elevråd?
-

Ærgerligt at vi er blevet få - mindre som kan byde ind
og eventuelt give et nyt syn på et emne.
De som havde sat nogle emner på, er ikke længere en
del af elevrådet. Gør det sværere at arbejde med, da
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-

2.

Opfølgning på ure,
postkasse og tavle

det var de elever, som skulle have fortalt om deres
tanker og visioner.
De som er tilbage, må dog tage beslutningerne og gøre
det til ”deres”.
Godt samarbejde mellem de som er tilbage – vi forstår
hinanden, og det gør det lettere.

Ure:
-

Nanna (sekretær) har endnu ikke bestilt nogle ure
hjem, da hun har haft meget travlt med planlægning af
Jule-åbent-hus. Hun bestiller urene i start januar.

Postkasse:
-

Ligesom med urene, så bestiller Nanna en postkasse
efter nytår.

Tavle:

3.

Opfølgning på
”rugbrødsuge” på
Ungdomsskolen

-

Samme som ovenstående.

-

AW`erne har AW-møde onsdag d. 19.12.18. Der vil
punktet komme på dagsordenen – praktiske forhold vil
blive diskuteret og vendt.
”Rugbrødsugen” bliver i løbet af januar – ikke den
første uge, da der som oftest er meget travlt.

4.

Evaluering af Jule-åbenthus

-

-

-

5.

Theis: sprog internt på
elevrådet

-

-

-

”Den tid som jeg var en del af jule-åbent-hus, oplevede
jeg, at det gik rigtig fint.” – Freja.
Der kom desværre ikke mange over og besøgte vores
bod i Ankomsthallen. Måske skal vi gå mere rundt
næste år - vi blev mere en form for vejvisere.
Fedt at vi havde en status, i det vi var iført de blå trøjer.
De blå trøjer synliggjorde, at vi har en aktiv rolle på
Ungdomsskolen.
Elevrådet fik et forslag: Besked fremfor brev i forhold til
ture osv.
Fx ”Vi har sendt besked vedrørende… tjek din mail eller
e-Boks.”
Theis oplevede under det første møde, at der blev talt
meget i munden på hinanden.
Forslag fra Theis: Ordstyren må gerne bede folk om at
forlade mødet, hvis ikke elevrådsrepræsentanterne kan
finde ud af være stille.
Lise forklarer en ordstyrers funktion.
Blandt de fremmødte er der et ønske om at gå
vedtægterne igennem igen med henblik på en eventuel
tilføjelse i forhold til ordstyrers ”magt” og beføjelse.
Lise og Kristoffer følger op.
Elevrådet beslutter og tydeliggør overfor hinanden, at
ordstyrerens rolle skal respekteres.

Side 2 af 3

6.

Trivsel: ”Keep it simple og
less is more”
•
•
•

Formål - Hvorfor
Hvordan
Hvad (kampagner)

-

Elevrådet beslutter: Hvis der kun er 1 voksen tilstede
under mødet, så bliver det formanden, som tager
ordstyrerollen, dernæst næstformanden osv.
De voksne tager som udgangspunkt altid referat.

-

Der bliver i fællesskab talt om emnets relevans og hvor
meget, der skal arbejdes med emnet, da de fremmødte
ikke oplever trivsel som noget problem på USK, og det
var en tidligere elevrådsrepræsentant som foreslog
emnet.
Det bliver besluttet at der laves en ”light-udgave”.
De fremmødte får til opgave, at brainstorme på
”formålet”.

-

Formål i forhold til at arbejde med trivsel på USK:
-

For at beholde skolen positiv - den gode spiral.
God trivsel – flere elever.
Det skal være sjovt at gå på USK, og derfor er trivslen
rigtig vigtig – folk skal fortsætte med at gå her.
Beskyt de mindre hold – selvom det er et lille hold, kan
fællesskabet være fantastisk.
Hvis nogle ikke trives på holdet, kan det medføre at det
lukkes pga. lavt fremmøde.
Godt ry for både skole og elevråd – trivsel er
nødvendigt.
Det får USK til at være et sikkert sted – hvis ikke skolen
kan, så er der plads og tid på USK. Man bliver set og
hørt.

Vi tager punktet ”hvordan” på til næste møde.
7.

Snak om årshjul og
elevarrangementer

Brainstorm på hvad årshjulet skal omhandle?
-

Vi vil gerne gøre elevrådet i år til elevernes elevråd
Finde ud af, hvad eleverne gerne vil – tavlen skal bruge
aktivt.
Vi vil gerne bruge vores penge til noget, der kommer
alle til gode.
Vi vil have et brev ud til alle eleverne, hvor de skal
komme med forslag til en stor fælles aktivitet.

På næste elevrådsmøde i januar, laver elevrådet et udkast til
brev og beslutter dato. Dette skal ske i januar 2019.
8.

Evt.

Studieture fra 6. klasse – skal på som et punkt til næste
elevrådsmøde.
Budgetstatus: elevrådet ønsker en status på budgettet –
opfølgning til næste gang. Evt. som fast punkt.

Referent: Kristoffer
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