Fælles Elevrådsmøde
Den 10. maj 2019
Kl. 8.15-10-00
Hvidovre Ungdomsskole, Bødkerporten 1M (Ankomsthallen), 2650 Hvidovre
Deltagende skoler:

Elever:

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

Aimee, Sandra
Amanda
Agnes
Maya, Silke

Anna, Stine
Angel, Jacob
Jens
Kristoffer Hannberg og Lise Zaar

Gæster:
Afbud

Evalina, Freja, Malou, Malte, Melina, Nikolaj, Oliver, Theis, Zakaria

Intet fremmødt:

Daniel, Patrick

1.

ElevrådsFor få valgfag at vælge imellem – se punkt 8.
repræsentanters forslag
til dagsorden

2.

Godkendelse af sidste
mødes referat

Godkendt.

3.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

4.

Meddelelser:
• SKOK

Hverken Patrick eller Malte var tilstede i dag – punktet kommer
derfor på igen til næste møde.
Der arbejdes på at afholde sidste Fælles elevrådsmøde på
Hvidovre Rådhus i byrådssalen - yderligere info følger.

5.

Nyt om skolernes
arbejde med
”Trivselspolitik i
børnehøjde”

Frydenhøj: Har ikke arbejdet med Trivselspolitik i børnehøjde
grundet årsprøver.
Risbjerg: Bliver taget op på næste møde.
Avedøre: Havde et møde omhandlede Trivselspolitik i børnehøjde
for et par møder siden – kommer ikke til at arbejde mere med den.
Engstand: Ingen møde i lang tid – 2 møder på hele året.
Langhøj: Alle har læst den - som udgangspunkt bliver der ikke
arbejdet videre med den, men den ligger nu i baghovedet.
Dansborg: Ingen møder i tre måneder.

Præstemosen: Ingen møder længe.
6.

Klimaforandringer og
elever i Hvidovre
Kommune.
På sidste møde
besluttede Fælles
Elevråd, at de vil
arbejde videre med
Klimastrejke og Samle
skrald.
• Inputs og tanker
til det videre
arbejde fra
skolernes
elevråd.
• Beslutning om
næste step

Ingen af skolerne til dagens møde har haft punktet på deres
dagsorden.
Langhøjskolen har punktet på til deres næstkommende møde.
Opgave til næste Fælles elevrådsmøde vedrørende at samle
skrald: undersøge hvad der allerede bliver gjort på jeres skole.
Der bliver talt om at afholde en form for konkurrence – hvem
samler mest skrald – der bliver arbejdet videre med ideen på
næste møde.
Grundet ovenstående udsprang en god dialog omkring
skraldespande og generelt sortering:
Avedøre: Ingen sortering.
Dansborg: Sortere, men spandene bliver ødelagt.
Frydenhøj: Papir + normal – duks tømmer.
Engstand: Ingen sortering.
Præstemosen: Plastik, papir og normal i hver klasse – duks
tømmer.
Risbjerg: Normal og papir – duks tømmer.
Langhøj: Papir og normal – genbrugspapir til hænder.
Vi ”samler op” på næste møde.
Vedrørende klimastrejke har ingen af elevrådene haft det på deres
dagsorden eller afholdt møde.

7.

Klimaforandringer
Brainstorm på hvad jeg
(Hvidovres elever) selv
kan gøre ift.
klimaforandringer.

Udskudt grundet større fokus på ovenstående.

8.

For få valgfag at vælge
imellem

Efter en snak omkring emnet valgfag stod det klart, at samtlige
fremmødte elevrådsrepræsentanter ønsker mere viden samt
information omkring lovgivning i forhold til valgfag – hvilke valgfag
skal tilbydes mv.

9.

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

Avedøre:
Har besluttet at elevrådet ikke skal i gang med nye ting i dette
skoleår. I næste skoleår skal der være skolebal og ikke ”Miniby”.

•

Dansborg:
Mange lærerudskiftninger og barsler. Vi lærer ikke nok, når der
Hvad er I
optaget af i jeres vikarerne. De ved ikke, hvad der skal arbejdes med.
elevråd?
Engstand:
En lærer er stoppet – en lærer er gået ned med stress. Det har
været bøvlet med vikarerne.

Frydenhøj:
Der er ret meget hærværk på skolen – både klasseværelser,
toiletter samt grupperum.
Der er pres på med både årsprøver, terminsprøver og eksamener.
Det går ud over hele skolen. Mange vandkampe på gangene – det
gør at gulvene bliver meget glatte.
Langhøj:
De unge vikarer ser ofte ud som, de ikke rigtig gider at deltage –
de er der fysisk men ikke psykisk. Der er meget hærværk på
toiletterne. Selvom der er malet med noget man ikke kan skrive på,
bruger de nu neglelak.
Præsten:
Lærerne er mest optaget af eksamenerne. 8. klasserne er i gang
med projektuge. Det virker som om vores vikarer forsøger at lære
os noget.
Risbjerg:
Hærværk på toiletterne, sæbedispenser ødelagt samt dørkarm
sparket ind. Vi har mange vikarer i nogle timer. Vi er i gang med at
blive todelt. I stedet for indskoling, mellemtrin og udskoling.

10.

Evt.:

Hvor mange elevrådsmøder har I haft på jeres skole?
Avedøre: Møde hver måned.
Engstand: Et i starten af skoleåret og et en måned senere –
derefter ingen møder.
Dansborg: Har haft tre-fire møder – sidste møde var i februar.
Frydenhøj: Omkring fire møder – sidste møde var i december
Gungehus: Holme: Langhøj: fire-fem møder.
Præsten: Udskoling har haft mange møder i forbindelse
kulturnatten - udover det ikke så mange.
Risbjerg: Møde hver måned gennem hele skoleåret.
Ungdomsskolen: Jacob: Fra Fælles elevrådsmøde i København: Det er godt at have
et budget i Fælles Elevråd.
Til næste og sidste Fælles elevrådsmøde vil repræsentanterne
tænker over, hvad vi kan lave som afslutning.

Referent: Lise og Kristoffer

