Fælles Elevrådsmøde
Den 6. november 2018
Kl. 8.15-10.00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Deltagere skoler:

Elever

Avedøre
Engstrand
Dansborg
Frydenhøj
Gungehus
Holmegård
Langhøj
Præstemosen
Risbjerg
Ungdomsskolen
Medarbejdere fra Ungdomsskolen
Gæster:

Oliver D og Aimee
Malte
Agnes (suppleant for Caroline) og Patrick
Maja og Oliver L
- Ingen repræsentanter Malou
Nicolai
Jacob
Jens
Sarah og Freja
Anna Thomsen og Lise Zaar

Afbud

Amanda (Engstrand), Angel (Præstemosen), Caroline (Dansborg),
Daniel (Holmegård), Leonora (Langhøj) og Nicoline (Risbjerg)
Julie (Risbjerg)

Ikke fremmødt:
0.1

0.2

ElevrådsIngen forslag
repræsentanters forslag
til dagsorden
Godkendelse af sidste
Punkt springes over da der ikke er noget forrige møde
mødes referat

0.2

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

1.

Meddelelser:

Husk at der er et ”Mød en virksomhed” -arrangement d. 14.
november. I må meget gerne sprede budskabet yderligere i
elevrådet og i klasserne.

2.

Præsentation af os alle

Alle præsenterer sig selv (navn, klasse, skole) på runde.

3.

Fælles Elevråds
vedtægter

Vi gennemgik sammen vedtægterne for Fælles Elevråd.
Vedtægterne blev vedtaget.
Alle tilstedeværende repræsentanter underskrev vedtægterne.

4.

Valg af 2
repræsentanter til
SKOK

Fire elever stiller op til at blive SKOK-repræsentanter, derfor
afholdte tilstedeværende repræsentanter valg.
Valgets resultater:
Primære repræsentanter: Patrick (Dansborg) og Malte (Engstrand)
Første suppleant: Jacob (Præstemosen)
Anden suppleant: Jens (Risbjerg)

5.

Bordet rundt
• Hvad er I
generelt optaget
af på skolen?

Elevrådsrepræsentanterne fra de forskellige skoler fortalte på skift,
hvad de er optaget af på deres skoler:
-

Avedøre:

•

Evt.:

Møblerne i klasselokalerne
Arrangerer desuden et skolebal for 6. klasse og op

Hvad optager jer
i jeres lokale
elevråd?
-

Engstrand:
Anti-mobbe strategier
Planlægning af emneuge

-

Dansborg:
Forebyggelse af skader på skolen
Erstatte computerskabe

-

Frydenhøj:
Morgenbånd
Sammenhold på tværs af årgange

-

Holmegård:
Dårlig/farlig trafikkørsel ved skolen
Oprydningsbånd som af og til erstatter fordybelsesbånd
Synliggøre elevrådets arbejde på skolens hjemmeside
Forslag fra Dansborg: Man kan få politi til at komme og
hjælpe ift. trafikkørsel ved skolen

-

Langhøj:
Fokus på sundhed: Sund kost, bevægelse i undervisningen
og ’Puls’ som morgenbånd

-

Præstemosen:
Optaget af kunst – besøgte Charlottenborg museet på
kulturnatten
Planlægning af julearrangement for indskolingen

-

Risbjerg:
Skal på elevrådstur
Overvejer forskellige kampagner
Tidligere år har der været skraldeindsamlingsleg, som man
gerne vil have op at stå igen

-

Ungdomsskolen:
Ure i klasselokaler
Idé-tavler så elever kan komme med forslag til elevrådet
Fremtidig snak bliver om mad og mobning.

Lise har et par punkter til eventuelt.
Ekskursioner og Studietur
Fælles Elevråd har mulighed for at lære mere om demokrati f.eks.
på Rådhuset, i folketinget osv. . Vi taler mere om det på næste
møde.
I sidste skoleår blev det aftalt med folkeskolelederne, at
repræsentanterne i Fælles Elevråd kan få to dage fri fra skole og
tage på studietur. Studieturen koster ikke skolerne og eleverne
penge.
Rammen for studieturen er, at det skal være realistisk, relevant og
lærerigt. Studieturen bliver afholdt i samarbejde med Brøndby
kommunes Fælles Elevråd.

Lise spørger om input/forslag til hvor og hvilke emner og aktiviteter
ville være relevante for fælles elevråds studietur.
Repræsentanter foreslår:
- Tyskland (Berlin, Hamborg), Norge, England (London),
Skotland, Irland, Island, Finland og Bruxelles.
Repræsentanter lægger vægt på
- at det ikke skal være for langt væk, så det ikke er for dyrt
- at det ville være relevant at besøge andre skoler (f.eks.
undersøge de ’glade’ skoler i Norge, eller skoler i Finland,
Norge og Island, som er blevet rost)
- at se kultur og historiske steder (såsom Berlinmuren)
- se skolesystem og madordninger på andre skolerne end i
Danmark.
- elever synes også at emnet mobning/trivsel ville være
relevant for studieturen
Lise vil tog ovenstående input til eftertragtning. På næste Fælles
Elevrådsmøde vil vi punktet komme på.
Skolevalg 2019
Lise informerer om at noget som hedder ’Skolevalg 2019’ kommer
til mange skoler i løbet af det næste år.
Fælles Elevråd på vores hjemmeside
Lise informerer om at referat mm. kommer til at lægge på
Ungdomsskolens hjemmeside (www.hvidovreungdomsskole.dk),
så alle kan se hvad Fælles Elevråd foretager sig
Facebook gruppe
Der besluttes at Fælles Elevråd opretter en Facebook gruppe for
indbyrdes kommunikation imellem møderne.
Kontaktoplysninger
Anna dobbelttjekker, at vi har de rigtige kontaktoplysninger på alle

Tak for i dag og på gensyn mandag d. 3. december kl. 8.15-10.

Referent: Anna

