Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Den 18. februar 2019
Kl. 17.00 – 19.00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Theis, Freja, Laura Vennekilde (kl. 18.00)

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Lise Zaar, Kristoffer Hannberg

Gæster:
Afbud:

Zehra Nur

Ikke fremmødt:

Laura Zeciri

0.1

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

-

Ingen.

0.2

Godkendelse af dagsorden

-

Godkendt.

Meddelelser:

-

Fælles elevråd:
Ingen.

-

Bestyrelsen:
Ingen

1.

•
•

Nyt fra Fælles
Elevråd
Nyt fra Bestyrelsen

Op på tavlen:
-

-

2.

Opfølgning på
”rugbrødsuge” på
Ungdomsskolen

-

-

-

Status på rugbrødsugen – der bliver undersøgt
økonomi og hygiejne. Overvejende rigtig positiv
feedback.
Ure – opsat i samtlige undervisningslokaler.
Ure:
Lise og Lasse går en runde og ser om alle urene er
placeret hensigtsmæssigt.
Gode resultater fra vores evaluering – markant flere
som var positive fremfor at fortsætte som på
nuværende tidspunkt med ”kun” æbler og gulerødder.
Den gode historie – dem var der rigtige mange af.
Den dårlige historie – enkelte i forhold til at
kommentere på hinandens mad mv.
Ud fra den givende feedback er der stor opbakning fra
elevrådet omkring rugbrødsugen skal blive et
permanent tilbud til de mange elever som benytter sig
af Ungdomsskolen om aftenen – hygiejneregler mv.
skal undersøges nærmere.
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3.

4.

5.

Gennemgang af elevrådets
budget og forbrug i 2019

Elev-arrangementer på
Ungdomsskolen

-

Lise udleverer bilag.
Samlet beløb for rugbrødsugen blev i omegnen af
400-600 kroner.

-

Elevrådet har indtil videre brugt 924.- kroner af deres
samlet budget på 10.000.- kroner.

-

En kærlig reminder fra Lise:
Husk at der ikke findes dårlige ideer – alle
ideer/forslag skal tages seriøst og tages imod med et
smil. Også selvom man som udgangspunkt ikke synes
om ideen.

-

Resultaterne fra elevrådets arrangement-sedler er talt
op og bliver udleveret.

-

Elevrådet valgte ud fra optællingen at gå med
følgende arrangementer:
Filmaften med to spor – gys og superhelte.
Fælles hyggeafslutning.

-

Kristoffer skriver i løbet af ugen hvilken dato
filmaftenen kommer til at ligge, samt forslag til
gyserfilm.

-

Theis sender titler på de valgte film i forhold til
superhelte-temaet.

Evt.

Referent: Kristoffer
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