Ungdomsskolens Elevrådsmøde
Onsdag den 13. marts 2019
Klokken 17.00-18.00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Fremmødt:

Theis, Laura Vennekilde, Freja

Medarbejdere fra Ungdomsskolen

Lise Zaar, Kristoffer Hannberg

Gæster:
Afbud:

Laura Zeciri, Zehra

Ikke fremmødt:
1.

Elevråds-repræsentanters
forslag til dagsorden

-

Elevrådets fremmøde – se evt.

2.

Godkendelse af dagsorden

-

Godkendt.

3.

Meddelelser:
-

-

Nyt fra Fælles
elevråd
Nyt fra Bestyrelsen

Fælles Elevråd:
-

Meget succesfuld tur til London – har især styrket
fællesskabet.
Flere skoler er optaget af emner som trivsel og mobning.
Brainstorm på klimaforandringer.

Bestyrelsen:
-

Lys i skolegården
Strategi
Besparelser
Valgfag

4.

Gennemgang af elevrådets
budget og forbrug i 2019

-

Siden sidste møde er der blevet brugt i omegnen af 160
kroner på slikkepinde – Lise tager en oversigt med til
næste møde.

5.

Trivsel – sig hej til en ny
- Status

-

Flere elever har forsøgt at ”snyde” ved at lade som om de
ikke kendte hinanden i forvejen.
Det har været svært for mange at skulle sige hej til en ny
– situationen har været en smule kunstig.
Overordnet er elevrådet positiv - rigtig godt initiativ samt
budskab. Det er svært at lære nye at kende. Det er godt
at lære at tage et initiativ.
Elevrådet vil forsat have fokus på emnet – der skal være
løbende nye ”events”.
Elevrådet ønsker at få en tilbagemelding fra de enkelte
hold – hvad har de gjort i forhold til at styrke trivslen på de
enkelte hold? AW`erne spørger til Fællestid.

-

-

6.

Afslutning/filmaften den. 29.
marts 2019
- Plakat/invitation
- Film

-

På grund af snarlig sæsonafslutning, er to arrangementer
er for meget. Derfor bliver afslutningsaften/festen
inkluderet i filmaftenen den 29. marts – der vil blive gjort
noget særligt ud af denne aften.

-

Opgaver

-

Stor ros til plakaten og invitationen, som Nanna har lavet.
Programmet blev gennemgået og godkendt
Elevrådet besluttede, at de gerne vil bruge 25 kroner pr.
elev af elevrådets penge og eleverne skal betale 25 kr.
Kristoffer snakker med Nanna omkring ændring i
invitationen.

Film:
-

Kristoffer kom med tre forslag. Elevrådsrepræsentanterne
har mulighed for at sende deres forslag senest fredag den
15. marts kl. 13.00, hvorefter der bliver stemt om, hvilke
film der skal ses.

Opgaver:
-

-

Theis og Freja kommer og hjælper på selve aftenen.
Kristoffer skriver et præcist mødetidspunkt på sms.
Freja og Theis byder velkommen og præsenterer
aftenens program. Kristoffer supplerer med praktiske
oplysninger.
Freja undersøger om, vi kan låne popcornmaskine – hun
kontakter Kristoffer.
Kristoffer undersøger, hvad det koster at leje en slush-icemaskine.
Evt. en bar + alkoholfri-velkomstdrink.

7.

Næste og sidste møde
- Dong Fang

-

Næste og sidste møde er mandag den 1. april. Kl. 16.15.
Vi holder møde her på Ungdomsskolen og tager på Dong
Fang bagefter.

8.

Tavlen
- Elevrådets to do list

-

Elevrådet ønsker at få ændret overskriften til to-doneliste. Alternativt anden overskrift, som. (Kristoffer taler
med Nanna)
Elevrådet er meget tilfreds med tavlen.

9.

Evt.

-

Elevrådets fremmøde
-

Referent: Kristoffer

Snak om elevrådets fremmøde på møder, opgaver og
tage ”æren for”.
Elevrådet ønsker at have fremmødeliste på tavlen, hvor
det er tydeligt, hvem der deltager på elevrådsmøderne.
Dette punkt tages med på næste elevrådsmøde.

