Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Den 8. januar 2019
Kl. 17.00 – 19.00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Theis, Freja Larsen, Laura E. Vennekilde, Laura Zeciri, Zehra
Kücükavci

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Lise Zaar, Kristoffer Hannberg

Gæster:
Afbud:
Ikke fremmødt:
0.1

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

-

Laura vil gerne tale om eventuelle nye hold – se punkt
7.

0.2

Godkendelse af dagsorden

-

Godkendt.

Meddelelser:

-

Da der hverken har været Fælles elevråds- eller
bestyrelsesmøde siden sidste elevrådsmøde, er der
ingen meddeler til punktet.

1.

Nyt fra Fælles Elevråd
•
•

2.

Nyt fra Bestyrelsen
Nyt fra Fælles
Elevråd
Opfølgning på ure,
postkasse og tavle
-

3.

4.

Opfølgning på
”rugbrødsuge” på
Ungdomsskolen

Gennemgang af elevrådets
budget og forbrug i 2018

Ure
Lise præsenterer to ure
Elevrådet nikker til begge ure
Begge ure kommer op at hænge i hvert
undervisningslokale – et analog og et digitalt.

-

Tavle
Tavlen er bestilt (orange).

-

Postkasse
Postkassen er bestilt (rød).

-

Da AW-mødet desværre blev aflyst lige inden jul, er
der intet nyt omkring ”rudbrødsugen”

-

Der er AW-møde torsdag d. 10. januar 2019, hvor
”rugbrødsugen” er på dagsordenen.

-

Lise udleverer elevrådsbudget, da det på sidste møde
blev ønsket at få en status på elevrådsbudgettet.
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5.

-

Elevrådsbudgettet bliver gennemgået.

-

Budgettet følger kalenderåret, hvilket vil sige, at det
nuværende elevråd har 10.000 kroner at gøre godt
med minus den mad, som er bestilt til mødet i aften.

Trivsel: ” Keep it simple og
less is more”
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

Lise præsenterer emnet ”trivsel” yderligere med
udgangspunkt i det der blev talt om til sidste møde.
-

Øvelse to og to i forhold til at lytte og være
nærværende.
Følgende blev diskuteret omkring emnet:

-

Anonymt spørgeskema – få spørgsmål der kan
afklare, om trivsel er værd at tage op.

-

God trivsel, ellers stopper eleverne bare.

-

Er der overhovedet brug for at tage emnet ”trivsel” op,
hvis vi antager at elever generelt har en god trivsel.

-

Man kan godt fortsætte på et hold selvom man ikke
trives, fordi man er der for der sin egen skyld og gerne
vil lære noget.

-

Det kan godt være at eleven trives på skolen, men
nogle elever kan gøre det mindre sjovt.

-

”Tvinge” folk til at møde en ny.

-

Lære hinanden at åbne op overfor en man som
udgangspunkt ikke kender.

-

Styrke fællesskabet på hele skolen – på kryds og
tværs af hold.

-

Vi har alle forskellige grænser og det skal respekteres.
Hvad er det for nogle konkrete tiltag vi skal sætte i
gang?

Vi skal arbejde videre med
Hvordan:
-

Næste møde beslutter vi endeligt ud fra ovenstående.
Hvordan:
Lise udfylder følgende på mega post-it ud fra
elevrådets tanker:
Lære noget.
Godt fællesskab
Føle sig accepteret
Respektere andre
Tale pænt til hinanden
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Der bliver kort taget hul på punktet ”Hvad”

6.

7.

Udarbejdelse af brev til
Ungdomsskolens elever –
Forslag til arrangementer

Laura Vennekilde – nye
hold.

-

Fælles øvelse på samtlige hold.
Det bliver besluttet at arbejde videre med ideen næste
gang – sløjfen for emnet ”trivsel” skal bindes.

-

Elevrådet forslår grundet tidspres, at Lise og Kristoffer
laver et udkast til næste møde.

-

Elevrådet for som ”lektie” at tænke over hvilke
arrangementer de synes vi skal stable på benene.

-

Lise forslår at tage det på som et punkt til foråret i
forhold til næste års program.
Dette er fint for Laura og resten af elevrådet.

8.

6. vs. 7. klasse – studieture

Evt.
6. vs. 7 klasse i forhold til
studierejser.

-

Mad

Lise forklarer om holdningen i forhold til rejser og
hvilke overvejer der ligger bag.
Hvad skal der spises til elevrådsmøderne?

-

Efter flere argumenter for og imod forskellig mad blev
det besluttet, at vi efter næste møde tager på Dong
Fang og spiser.

Lise og Kristoffer sætter sig sammen i morgen og
finder en dato for næste møde – der bliver sendt sms
ud.

Referent: Kristoffer
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