Fælles Elevrådsmøde
Den 3. december 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:
Stine Emilie Lange Knudsen
Afbud
Intet fremmødt:

Aimee og Oliver G
Malte og Amanda
Patrick
Oliver L og Maya
Evalina og Melina
Daniel
Nikolaj
Jakob og Angel
Jens
Freja
Anna Thomsen og Lise Zaar
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Malou
Caroline, Julie, Leonora (udmeldes), Nicoline, Theis

ElevrådsIngen
repræsentanters forslag
til dagsorden
Godkendelse af sidste
Godkendes
mødes referat

0.2

Godkendelse af
dagsorden

Godkendes

1.

Nyt fra SKOK og andre
Meddelelser:

Vores 2 udvalgte repræsentanter (Patrick og Malte) fra Fælles
Elevråds fortæller om deres seneste møde i SKOK.
Det handlede om kommunens budget for det kommende år –
kommunen skal spare rigtig meget. Før næste SKOK-møde skal
Fælles Elevråd snakke om ”Hvad er god skole?”. Denne
information vil forvaltningen bruge til at forme skolerne og beslutte
hvad, der ikke må spares væk.

2.

3.

Tilfredshedsundersøgel
se –
skolemadordningen.
Besøg fra forvaltningen:
Stine Emilie Lange
Knudsen.

Bordet rundt.

Denne opgave laver vi et særskilt punkt til næste Fælles Elevråd.
Stine fra forvaltningen er kommet for at snakke om en evaluering
af den madordning, som er på alle kommunens skoler (bortset fra
Dansborg). Forvaltningen vil gerne høre, hvor tilfredse eleverne er
med madordningen. Repræsentanterne skal tage
evalueringsspørgsmål med til deres respektive elevråd på
skolerne.
Umiddelbare tanker om madordningen:
- Nogle benytter sig af det.
- Nogle synes, at det er for dyrt.
- Nogle synes, det er upraktisk, at man skal bestille det
dagen i forvejen
Ungdomsskolen: Arbejder på at få opslagstavler og postkasser
for at få mere synlighed og for at kommunikere med eleverne. De
skal også snart snakke om trivsel.

•
•

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

Langhøj: Kører stadig med temaet ”Sund mad - sund skole”.
Arbejder på at få mere bevægelse i undervisningen, f.eks. sprittavler på væggene, så man kommer op.
Gungehus: Snakker om indeklimaer samt, hvordan skolen ser ud
– f.eks. toiletter, vinduer som ikke kan åbnes og mikrobølgeovne.
Andre skoler fortæller om deres indeklima, f.eks. om
udluftningssystemer.
Engstrand: Laver spørgeskema om mobning. Snakker meget om
orden i frikvarterne (især ift. høj musik) og vil lave en politik.
Andre fra Fælles Elevråd snakker om musik/uorden i frikvarterne.
Nogle skoler har ganglærere i frikvartererne. Generelt er det et
stort problem på mange skoler at der spilles høj musik i
frikvartererne. På nogle skoler er lærerne ligeglade. På andre
skoler bliver der lavet regler, som ikke rigtig overholdes alligevel.
På nogle skoler kan en elev eller klasse få udeordning, hvis de
gentagne gange har spillet høj musik eller ødelagt ting.
Når Engstrand har lavet deres politik, tager de den med til
inspiration i Fælles Elevråd.
Holmegård: Snakker om hvad man kan gøre ved trafikproppen
uden for skolen. Der er nemlig mange ’kortids-parkerede’ biler ved
indgangen, selvom bilerne egentlig kun må stoppe og sætte elever
af – ikke parkere. Det skaber nemlig trafikprop, som gør det mere
usikkert for gående og cyklende skoleelever. Eleverne håber, at
med renoveringen af skolen, kan de lave det mere tydeligt, at
bilerne ikke må parkere der.
Resten af Fælles Elevråd snakker om, hvorvidt det er muligt at
have skolepatruljen og politiet ude og hjælpe til med at tale med
bilisterne.
Risbjerg: Skoleinspektøren er blevet konstitueret skolechef.
Elevrådet arbejder med kampagner (f.eks. skraldekampagner,
pænere toiletter osv.). Elevrådet har også været på elevrådstur,
hvor de har snakket om, hvilke af deres ideer egentlig er
realistiske. Herefter skriver de ansøgninger til deres
skolebestyrelse.
Dansborg: Har ikke haft møde siden sidst.
Præstemosen: Elevrådet arrangerer jule-event for indskolingen,
for at de større elever møder de mindre elever på en hyggelig
måde.
Avedøre: Har haft samme udfordring som Risbjerg mht.
skoleinspektøren. Arbejder på at få et skolebal for 7.-9. klasse.
Frydenhøj: Arbejder på at vise, hvor bæredygtig skolen er. Især
fokus på skrald. De arbejder også på at afholde venskabsklassedag.

Alle må gerne forhøre sig ved deres egne elevråd ude på skolerne:

4.

5.
6.
7.

Fælles Elevråds
studietur den 28.
februar – 2. marts 2019
• Status på
destination
• Input til program
• Forældre/elev
informationsmøde
• Fælles
Elevrådsmøde
på turen

Næste møde den 15.
januar 2019
Evt.:

Hvordan kan elever selv sørge for at få bedre indeklima
(især i forhold til udluftning)?
Hvad er en ”god skole”?
Evaluere på madordningen

Fælles Elevråd skal på studietur til London.
Lise opsummerer, hvorfor det er relevant at tage på studietur.
Fælles elevråd skal f.eks. besøge privat og kommunal skole, se
deres madordning, ungekultur, osv.
Senest på fredag (d. 7. december) skal Lise have underskrevet
forældretilladelse for de elever, som gerne vil med.
Input til program: Elever foreslår også aktiviteter til programmet:
shopping, museer (Naturhistorisk) og sightseeing (Big Ben, Tower
of London).

Skolebestyrelsen på Avedøre spørger om, hvilke regler man skal
følge, når skolen vil bruge sociale medier. Lise fortæller at det er
de kommunale regler, der skal følges. Dvs. at hvis man vil have
portrætfotografier skal der forældreunderskrifter til. De fotografier
som ikke behøver forældreunderskrifter er dem, som kun viser
hænder, elever med ryggen eller siden til, gerne gruppebilleder.
Ungdomsskolens elevråd inviterer alle til Jule-åbent-hus på
Ungdomsskolen d. 13.december kl. 16.30-18.30. Der er
æbleskiver og hygge, og man kan komme og se hvad man lærer
på Ungdomsskolen.

Referent: Anna

