Fælles Elevrådsmøde
Den 3. juni 2019
Kl. 8.15-10-00
Hvidovre Rådhus, Byrådssalen, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre
Vi mødes foran Rådhuset – kom i god tid
Deltagende skoler:

Elever:

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

Amie, Sandra
Amanda, Malte
Maya, Oliver
Melina
Andrea
Stine
Jacob
Jens
Freja, Theis
Kristoffer Hannberg og Lise Zaar
Kenneth F. Christensen (Formand Børne- og
Uddannelsesudvalget)

Afbud

Agnes (Dansborgskolen), Angel (Præstemoseskolen), Malou
(Homegårdsskolen), Silke (Frydenhøjskolen), Zakaria
(Gungehusskolen)

Intet fremmødt:

Daniel (Holmegårdskolen), Evalina (Gungehusskolen), Patrick
(Dansborgskolen)

O.

1.

Velkomst v. Kenneth F.
Christensen

Kenneth bød velkommen i Byrådssalen og inviterede i den
forbindelse de fremmødte Elevrådsrepræsentanter til Avedøre
idrætscenter onsdag den 5. juni (Folketingsvalg) for at overvære
valget. Kenneth er valgstyreformand på stedet.
Medlemmerne i Fælleselevrådet sad i politikernes bløde stole i
byrådssalen.
Kenneth havde sørget for morgenbrød mm. som var bragt op af
rådhusets kantinefolk
ElevrådsSparring omkring ”Grønt flag” som skoler kan få tildelt – se punkt
repræsentanters forslag 8.
til dagsorden

2.

Godkendelse af sidste
mødes referat

Godkendt.

3.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

4.

Meddelelser:
• Nyt fra SKOK
• Nyt om
manglende
elevrådsmøder
på skolerne

SKOK:
- På sidste SKOK-møde blev der talt om
forældretilfredshedsundersøgelsen.
- Hver skole skal lave en handleplan ud fra undersøgelsen.
- Generelt er der stor tilfredshed på skolerne – 2/3 har
besvaret forældretilfredshedsundersøgelsen.
Elevrådsmøder:
- Ungdomsskoleinspektør Lasse Johanson har omtalt
Fælleselevrådets store engagement på et skoleledermøde.

-

Nogen af Fælleselevrådets medlemmer har ønsket flere
elevrådsmøder på deres folkeskoler.
Lise og Kristoffer har lavet møderække for Fælles
Elevrådsmøder i skoleåret 2019/20. Datoer vil blive sendt
ud med dette referat.

Klimaforandringer:
På et tidligere møde blev der talt om klimavenlig mad – i den
forbindelse har Ungdomsskolen udbudt holdet ”Vegansk
klimavenlig mad” i tilbudskataloget 2019/20.

5.

Klimaforandringer og
elever i Hvidovre
Kommune.
Fælles Elevråd arbejder
videre med
Klimastrejke og Samle
skrald.
• Tilbagemelding
fra Fælles
Elevrådsrepræsentanter
om, hvilke
indsatser
skolerne
allerede arbejder
med ift. skrald.
• Hvordan skal vi
arbejde videre
med Fælles
Elevråds ”Samle
skrald
konkurrence”?
• Hvordan skal vi
videregive
Fælles
Elevrådstanker
om klimastrejke
til næste
skoleårs Fælles
Elevråd?

Tilbagemeldinger på hvilke indsatser skolerne allerede arbejder
med ift. skrald:
Avedøre:
Har papirskraldespande, efter sommerferien også madskraldespande. Konkurrence på sidste skoledag – sodavand til
den klasse som samler mest karamelpapir.
Engstrand:
Grønt flag – 70 % af alt mad i madkundskab er økologisk.
Ingen sortering af skrald – 1 skraldespand i klassen.
Dansborg:
Ingen deltagere.
Frydenhøj:
Karamelpapir på sidste skoledag. 1 papirspand i hver klasse, men
bruges også til andet end papir.
Gungehus:
6.-9. klasse skal en gang om måneden samle skrald – de har hver
deres område (i tvivl om 0.-5.klassetrin også gør det).
Affaldssortering - 4 skraldespande i hver klasse + ude på gangen.
Holmegård:
2 skraldespande i klassen. Samler papir på sidste skoledag. Der
har været talt om at samle skrald uden for skolens område – i tvivl
om det bliver gjort.
Langhøj:
Papir + almindelig skraldespand. 8. klasserne skal rydde op efter 9
klassernes sidste skoledag.
Der har været problemer med skrald i skolegården, hvilket har
medført flere skraldespande samt at pedellen går en runde. Der er
i morgen Elevrådsmøde, hvor punktet er på dagsordenen.
Præstemosen:
Der bliver valgt nogle elever som har ansvar for at slukke
køleskabe mv. op til ferier.
Indskoling: Fokus på transport til og fra skole.
Udskoling: Klimaet generet, hvad gør det ved samfundet og hvad
gøres for at forandre det.
En gang om året samler hele skolen skrald ind.
Risbjerg:
Sortere papir.
Kunne godt tænke sig at få ”Grønt flag”.

Ungdomsskolen: Har ikke problemer med skrald indendørs, men
der kan nogle gange være skrald i gården, da gården bliver brugt
af andre.

Overvejelser omkring klimastrejke:
Foran rådhuset i forhold til lokalpolitikerne.
Fokus på FN´s 17 verdensmål.
Vi skal gøre noget nu, inden det er for sent.
Greta Thunberg –inspiration.
Kenneth nævner nogle af de ting som der gøres eller er på vej i
Hvidovre Kommune:
- Nedsætte CO2 udledningen med minimum 2 procent årligt.
- Arbejde med FN`s 17 verdensmål
- Nyt byggeri skal have fokus på klimaet – både før og efter.
- Stormflokssikring – 9 øer ved Avedøre Holme
Hvordan skal vi arbejde videre i forhold til ”samle skrald
konkurrence”:
- Samle skrald og veje det – send resultatet ind til USK
- Præmie for at motivere til deltagelse
- Samle skrald i nærområdet
- Samme betingelser
- Evt. opdeles i ind- og udskoling eller klassetrin
Både overvejelser omkring klimastrejke samt konkurrencen bliver
videregivet og præsenteret for næste skoleårs Fælles Elevråd.

6.

Drøftelse af nye
vedtægter for Fælles
Elevråd

Ungdomsskolen har lavet et udkast til nye vedtægter for Fælles
Elevråd – udkastet bliver udleveret og gennemgået.
De input som Fælles Elevråd har til vedtægterne er noteret og
bliver præsenteret til næstkommende bestyrelsesmøde.
Af tilføjelser/ændringer kan bl.a. nævnes:
- Tilføje suppleant under punkt 8.
- Langt størstedelen af elevrådsrepræsentanterne ønsker
ikke at der vælges en formand samt næstformand i Fælles
Elevråd (punkt 11).
Eleverne mener selv, at de kan passe de møder, hvor
Fælleselevrådet skal være repræsenteret f.eks. SKOK uden at de
har en valgt formand og næstformand
Lise viderebringer tilføjelser/ændringer til Ungdomsskoleleder
Lasse Johansson.
Vedhæftet dette referat kan findes de nuværende vedtægter samt
udkastet til nye vedtægter.

7.

Fælles Elevråds
Fælles Elevråd ønsker at tage enten i Tivoli, Bonbonland eller på
repræsentanters ideer til Bakken.
afslutning af dette
skoleår.
Lise og Kristoffer får mandat til at gå videre med en af tingene og
sender herefter invitation ud.

8.

Grønt flag – sparring

Der bliver talt omkring ”Grønt flag” samt dets betydning og hvad
der skal til for at få ”Grønt flag” på en skole.

9.

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

Grundet manglende tid er dette punkt annulleret.

10.

Evt.:

Langt størstedelen af Fælles Elevrådsrepræsentanterne ønsker at
der igen til næste år kommer en studietur.

Referent: Kristoffer

