Fælles Elevrådsmøde
Den 15. januar 2019
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:

Amie
Malte og Amanda
Patrick og Caroline
Maja og Oliver

Afbud

Oliver (Avedøre), Zakaria (Gungehus), Malou (Holmegård), Melina
(Gungehus)

Stine og Hans Christian
Jakob
Jens
Freja og Theis
Kristoffer Hannberg og Lise Zaar
Maria og Caroline

Intet fremmødt:
0.1

Elevrådsrepræsentanters forslag
til dagsorden
Godkendelse af sidste
mødes referat

-

Ingen forslag til dagsorden.

-

Godkendt.

0.2

Godkendelse af
dagsorden

-

Godkendt.

1.

Meddelelser:

-

Ingen meddeler.

2.

Opfølgning fra sidste
møde:
Tilfredshedsundersøgel
se –
skolemadordningen.
Besøg fra forvaltningen:
Marie Sihm Teisen

-

Marie fra forvaltningen kom i dag forbi til en snak omkring
skolemadordningen.

-

Marie havde sin kollega med, Caroline Murphy, som tog
referat til dette punkt – vi vil få det tilsendt og sender det
ud, når vi har modtaget det.

Opfølgning fra SKOK:
Hvad er en god skole?

-

Repræsentanter fra SKOK, Malte og Patrick, har fået til
opgave at høre hvad er en god skole er og tage det med på
deres næste skole.

0.2

3.

-

Runden rundt:
Der skal være skraldespande og ure i alle klasser.
God ventilation – det er vigtigt med et godt indeklima.
Temperaturen skal være passende.
Gode undervisningslokaler - god størrelse.
Respekt fra andre – ikke kaste med skrald og huske at
rydde op efter sig selv.
God trivsel mellem klassekammerater, men også på tværs
af klasser.

-

4.

5.

Fælles
Elevrådsstudietur
• Forældre/unginformationsmød
e den 5. februar
2019 kl. 17.00
• Sidste nyt
omkring om
skoler, som vi
skal besøge

Bordet rundt
• Hvad er I
generelt optaget
af på skolerne?
• Hvad er I
optaget af i jeres
elevråd?

Lærerne skal have tid og resurser til den enkelte elev.
De store skal respektere de mindre og omvendt.
Kvalificeret lærere.
Godt læringsmiljø – ikke grine af hinanden til
fremlæggelser og des lignende.
Vi mangler praktiske fag – sløjdt osv.
Møbler – nye møbler hvor der er bedre komfort.
Alle skal behandles ens – store som små. Ingen
forskelsbehandling.

-

Hvordan kan trivsel løses?
Forskellige klassetrin kan lave noget sammen – styrker
fællesskabet.

-

Lise og Kristoffer tager ”Trivselspolitik i børnehøjde” som
sidste års Fælleselevråd arbejdede med på næste møde.

-

Elevrådsstudietur den 28. februar – den 2. marts 2019.
Vi deltager 17-18 fra Hvidovre og 22 fra Brøndby.
Lise og Kristoffer deltager fra Hvidovre Ungdomsskole og
Lasse som er viceskoleleder på Brøndby Ungdomsskole.

-

Lise udleverer informationsbrev til de som er i tvivl om at
have modtaget det tidligere.

-

Vi mailer det igen for en sikkerheds skyld.

-

Lise har kontakt til en engelsk organisation. Vi vil gerne
besøge to skoler, en privat og en offentlig.

-

Vi skal bl.a. kigge på deres elevdemokrati og skolemad.

-

Vi vil også gerne se på kontraster – et ungemiljø hvor
fællesskabet er i fokus og en skole med teknologi som det
bærende element.

-

Programmet bliver udfoldet til informationsmødet den 5.
februar, men vi skal bo på RestUp centralt i London.

-

Værelserne er opdelt - drenge og piger.

-

Husk den gode trivsel og være gode ved hinanden – god
stemning hele turen igennem.

-

Skolebesøg og lignende er ikke helt på plads endnu, men
alt er i proces.

-

De som endnu ikke har afleveret en kopi af deres pas, skal
gøre det senest i morgen den 16. januar klokken 21.00.
Det er også muligt at sende det til Lise via sms eller mail.

-

Punktet er rykket til næste gang.

6.

Evt.

-

Stormøde i København

-

Næste Fælles
Elevrådsmøde er den
22. februar 2019.
Referent: Kristoffer

Lise udleverer invitation fra Københavns kommunes
Fælleselevråd.
Stormøde på Københavns Rådhus – den 27. februar
(dagen inden vi tager på studietur til London)

-

Der er kampvalg om, hvem der skal repræsentere
Hvidovres Fælles Elevråd. Kristoffer sender en sms ud,
hvor der skal svares retur, hvis man vil stille op.

-

Kandidater vil blive sendt ud på en sms. Det er muligt at
stemme på én. Kristoffer skal senest have modtaget
stemmen mandag klokken 21.00

-

Kristoffer skriver ud tirsdag den 22. januar, hvilke to der er
blevet valgt.

