Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Den 28. januar 2019
Kl. 17.00 – 19.00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Theis, Laura Vennekilde og Freja

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Lise Zaar, Kristoffer Hannberg

Gæster:
Afbud:

Zehra

Ikke fremmødt:

Laura Zeciri

0.1

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

-

Ingen.

0.2

Godkendelse af dagsorden

-

Godkendt.

Meddelelser:

-

Tavle og postkasse bliver sat op i morgen.

1.

Nyt fra Fælles Elevråd
•
•
•

Nyt fra Bestyrelsen
Nyt fra Fælles
Elevråd
Nyt fra
Ungdomsskolens
generelt

Nyt fra Fælles Elevråd:
-

Studietur til London.
Invitation fra Københavns Fælleselevråd - møde på
Københavns Rådhus den 27. februar.

Nyt fra bestyrelsen:
-

Der har ikke været bestyrelsesmøde siden vores
sidste møde.

Nyt fra Ungdomsskolen generelt:
-

2.

Opfølgning på
”rugbrødsuge” på
Ungdomsskolen

Kristoffer er blevet valgt som
arbejdsmiljørepræsentant.
Lise forklarer hvad en AMR laver.

-

Elev-evaluering i uge 6 (evalueringsspørgsmål er en
del af læringsplanen, som alle lærere har lavet i
starten af sæsonen).

-

Kakao i næste uge.

-

Deling af videoer – PP i Ankomsthallen (hele uge 5).

-

I denne uge er der Rugbrødsuge (uge 5).

-

Der er sat ”evaluering” op, hvor alle elever opfordres
til at give deres mening til kende.
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-

3.

Arrangementer på
Ungdomsskolen –
udlevering af seddel
(udkast)

AW`erne gemmer evalueringen (gennemsigtigt rør
med perler). ”Data” vil blive taget med på næste
møde.
Elevrådet er nysgerrige på, hvilke
fællesarrangementer eleverne på Ungdomsskolen
ønsker.
Kristoffer og Lises udkast til undersøgelsesbrevet blev
gennemgået og færdiggjort. Vi lavede efterfølgende
brainstorm på forslag til arrangementer for
ungdomsskolens elever.
Forslag til arrangementer:
- Afslutning evt. den 29. marts
- Filmaften/maraton
- Talentshow
- Diskotek
- Koncert med elever
- Overnatning
- X-faktor finale
- Go-cart
- Biograf
- Shoppetur
- Tivoli-tur

-

Efterfølgende blev der stemt om, hvilke 4
arrangementer, der skal skrives i brevet – følgende
skal med på sedlen:
Filmaften, Filmaften med mulighed for overnatning,
Tivoli og Hyggeafslutning.

Undersøgelsesbrevet bliver uddelt af AW´erne i næste uge
(uge 6).

4.

Gennemgang af elevrådets
budget og forbrug i 2019

5.

Trivsel:” Keep it simple og
less is more”
Formål i forhold til at
arbejde med trivsel på USK:
Hvorfor skal vi arbejde
med trivsel på
Ungdomsskolen:
-

For at beholde
skolen positiv - den
gode spiral.

-

-

-

Elevrådet har fortsat kun brugt penge på mad (sidste
møde).
Fra sidste møde:
Der bliver kort taget hul på punktet ”Hvad”
Fælles øvelse på samtlige hold.
Det bliver besluttet at arbejde videre med ideen næste
gang – sløjfen for emnet ”trivsel” skal bindes.
Med afsæt i ovenstående besluttede elevrådet
følgende:
Hvad:
1) Trivselsuge(r) på Ungdomsskolen – sig hej til en
ny-kampagne. Skal strække sig over 2 uger.
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-

-

-

-

-

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.

Evt. med ”Venskabsbolsje”.
Elevrådet vil gerne bruge deres egne penge på
bolsjer.
Kristoffer og Lise tager punktet med til næste AWmøde, hvor de lavpraktiske detaljer vil blive
diskuteret.
2) Bedre trivsel på det enkelte hold – fokus på det
sociale i de to uger hvor der også er
”trivselsuge(r)”.
Fokus på at eleverne arbejder sammen på holdet.
Fokus på fællesskabet på holdet - målrettet det
enkelte hold.

Hvordan skal vi arbejde
med trivsel på
Ungdomsskolen:
-

Lære noget
Godt fællesskab
Føle sig accepteret
Respektere andre
Tale pænt til
hinanden

I dag skal vi arbejde med,
Hvad vi konkret vil gøre
6.

7.

Elevrådet og Instagram

Evt.

-

Der har på de forskellige hold ikke været interesse for
at overtage snappen eller ligge billeder på instagram
(takeover).

-

Elevrådet får til opgave at spørge deres hold, om de
er friske på at ”overtage” snappen og laver en
takeover. De skriver til enten Lise eller Kristoffer.

Vi havde en rigtig god snak om forskellen på magt til og magt
over.

Referent: Kristoffer
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