Referat af FE-møde d. 21/3 kl. 9-11 på Teaterbygningen:
Velkomst ved fælleselevrådets formand Helene.
Punkt 1: Fælleselevrådets møde med borgmesteren og medlemmer af Børne &
Ungdomsudvalget:
Marie Stærke fik ordet og præsenterede sig selv og formand for Børne- & Ungdomsudvalget
Johnna Starck. Marie fortalte om, at hun selv har siddet i fælleselevrådet, og lidt om hvordan
arbejdet i fælleselevrådet fik hende til at interessere sig for politik. Marie fortalte også om,
hvordan hendes interesse for politisk ungdomsarbejde gav hende bedre kvalifikationer i
uddannelsessammenhæng.
Marie Stærke roste fælleselevrådet for arbejdet med Idékataloget, og hun er klar over, at der er
behov for en øget indsats på it-området. Desuden ville hun rigtig gerne prioritere kantine og
skolemad, men på grund af den økonomiske situation er det urealistisk i disse år.
Jonna Starck fik derefter ordet, og kommenterede på Idékatalogets forslag om flere lejrskoler. Hun
kunne ikke love flere lejrskoler, men ville til gengæld garantere, at der fortsat ville være ét
lejrskoleophold i skoleforløbet.
Tid til spørgsmål:
Vedr. it:
På spørgsmålet om hvordan politikerne vil prioritere forslagene i Idékataloget, svarer Johnna, at
politikerne er klar over, at der er behov for at satse på it – fx trådløst net, smartboards,
uddannelse af lærerne osv.
Marie siger, at hun også er klar over behovet for mere fokus på it, og at det er hendes opfattelse,
at det især er undervisningen i overbygningen, som trænger til en opkvalificering.
Flere elever nævner, at KITU ikke fungerer særlig godt (lange login-tider, ustabilt trådløst
netværk), og det kan være årsagen til, at lærerne ikke anvender it. Andre mener, at det ikke er
teknikken, der er årsag til, at it ikke inddrages, det er lærernes manglende efteruddannelse.
Marianne Levin (skolechef) fortæller, at der er meget fokus på it-afdelingens mangelfulde
servicering af skoleområdet – der arbejdes intenst på en løsning af problemerne.
Inge fortalte om udviklingsprojektet Flipped Classroom (det omvendte klasseværelse), som
fælleselevrådet har kommet med inspiration til på mødet i oktober. 8 skoler går sammen om at
udvikle nye måder at lære på i overbygningen, fx kan man ændre matematikundervisningen så
eleverne hjemme ser en video med introduktion til et matematisk begreb (en eller flere gange), i

skolen kan undervisningstiden bruges på at anvende det, man har lært i en meningsfuld
sammenhæng – bruge det i nogle læringsforløb som ligner virkeligheden.
Helene spurgte, om det overhovedet er realistisk at tro på, at der kan skaffes flere smartboards.
Johnna mente, at antallet af smartboards var støt stigende. Marianne fortalte, at man overvejer
flere løsninger, måske er det ikke kun smartboards, der skal satses på. Der er lige nu nedsat en
gruppe, som arbejder på en kommunal it-strategi.

Vedr. centralt vikarkorps:
Nora spørger, om politikerne tager forslaget alvorligt – hertil svarer Johnna, at eleverne kan rejse
spørgsmålet i skolebestyrelsen på den enkelte skole. Nora påpeger, at skolerne ofte vælger den
billigste vikarløsning. Marie anbefaler de elever, der sidder i skolebestyrelsen, at de hver gang har
en kopi af Idékataloget med og spørger til, hvordan det går med at opfylde elevernes ønsker (det
må de gerne sige, at borgmesteren har sagt)! Hun synes i øvrigt, at det er sejt, at eleverne selv
ønsker en bedre undervisning.

Vedr. praktikpladser/brobygning:
Nora spørger om politikerne har taget stilling til evt. brobygning og praktikpladser.
Marie svarer, at det er vigtigt for både hende selv og Johnna at arbejde for flere praktikpladser og
måske også en erhvervsklasse. Johnna siger, at de gerne vil udvikle brobygningen fra folkeskole til
ungdomsuddannelse, og at der også arbejdes på en Campus ved Køge Handelsskole.
Nora siger, at det hun ønsker er flere muligheder for erhvervspraktik.
Inge nævnte, at der har været en debat på fælleselevrådets møder tidligere, hvor mange elever
oplevede, at de gik forgæves, når de skulle finde praktikpladser i forretninger og virksomheder i
Køge. Vi besluttede på sidste møde, at der skulle laves en skrivelse til Handelsstandsforeningen,
den er afleveret, men vi har endnu ikke fået svar.
Marie anbefalede at fælleselevrådet skriver til Køge Erhvervsudviklingsråd, der er et bredere
forum end Handelsstandsforeningen.
Mikkel nævnte at brobygningsforløbet på 8.årgang fungerer rigtig godt, så måske kunne UUV
prioritere at hjælpe med at skaffe praktikpladser.

Vedr. udsugning m.m.:

Gustav spurgte til renovering af skoler, der har vinduer, der ikke kan åbnes. Johnna svarede, at
man må råbe op på skolen og bede om en skolegennemgang med Teknisk Forvaltning. Vedr.
problemer med udsugning/ventilation må skolen henvende sig til ejendomscentret.

PAUSE

2. Orientering om Filmfestivalen d. 15/5.
Alle klasser på 8.årgang har haft mulighed for at tilmelde sig Køge Skolefilmfestival 2012 - og lave kortfilm
ud fra temaet HÆVN – hver skole vælger den bedste film, der derefter uploades til en kanal på skoletube –
se mere på hjemmesiden: http://ksff2012.skoleblogs.dk/2011/10/01/velkommen-til-koge-skolefilmfestival2012/ Herefter ser dommerkomiteen filmene igennem og vælger den bedste film, den bedste film-idé og
den film med den bedste teknik. Disse 3 vinderfilm kåres på skolefilmfestivalen d. 15/5 sammen med
publikumsprisen – her er det alle, der deltager i gallafesten, der har én sms-stemme hver (det er gratis at
stemme).

Mikkel orienterede om filmfestivalen:
Dresscode: GANGSTER-GALLA
Dommerkomitéen er på plads, der er bestilt røde løbere, Oscarstatuetter og aftalt pedelhjælp på
Asgård skole.
Fælleselevrådet drøftede billige kontra dyre sodavand – de fleste stemte for de billige.
Traktementet blev drøftet, flere frarådede chips, da de ofte smides på gulvet og medfører store
rengøringsopgaver. I stedet blev det foreslået, at man kunne købe slikposer.

VIGTIGT: Mødet d. 3/5 er rykket til den 15/5 kl. 12-15 på Asgård
skole, hvor alle FE-medlemmer kommer og hjælper med de
praktiske opgaver (sætter stole op, ruller røde løbere ud, gør
klar til salg af sodavand og slik m.m.).
Om aftenen d. 15/5 er alle FE-medlemmer fra 8. årgang gæster,
mens de øvrige FE-medlemmer har praktiske opgaver.

Hvis I er forhindret i at komme d. 15/5, SKAL I prøve at finde en
afløser. Hvis det ikke lykkes, så send en sms til Inge på 28435636
senest d. 10/5 – husk at skrive navn og skole.

Udkast til program for Køge Skolefilmfestival d. 15.maj kl. 19-22 på Asgård skole:

Aftenens tema og dresscode: GANGSTER-GALLA
Kl. 19: Ankomst og fotografering
Aftenens værter Helene og Mikkel byder velkommen og forklarer om publikumsprisen og
sms-afstemningen.
De første 6 skolers vinderfilm vises
Pause med let traktement og mulighed for at købe sodavand
Musikalsk indslag????
De sidste 6 skolers vinderfilm vises
Sms-afstemning
Præmieoverrækkelse og fotografering af vinderne.
Hyggeligt samvær – mulighed for at købe sodavand.
Kl. 22 – TAK for i aften.

3. Opfølgning på:
-praktikplads-problematik

Flere elever har oplevet store problemer med at finde praktikpladser, der er sendt en
skrivelse til handelsstandsforeningen.

-skolemøbel-test

Skolemøblerne skulle have været testet kort efter jul. Men testpanelets test af de nye
skolemøbler er udskudt til torsdag d. 12/4 kl. 10.30-13 på Kirstinedalsskolen. Der kommer
en taxa og henter elever fra flg. skoler: Skovboskolen, Borup skole, Holmebækskolen og
Ellemarkskolen – disse elever får særskilt besked om tidspunkter m.m.
Nora er indtrådt i testpanelet, da Nynne er udtrådt af fælleselevrådet.
-udviklingsprojekt Flipped Classroom - se under pkt. 1
Der blev valgt 2 medlemmer til styregruppen i projektet Flipped Classroom – Alfred (Borup) og
Mikkel (Hastrup). Lucas er suppleant.

-evaluering af kurset elev i skolebestyrelsen
Flere syntes, at det var et godt kursus, at det var nogle gode øvelser, godt at man var aktiv.
Flere mente, at de kunne bruge noget fra kurset i andre sammenhænge end lige i
skolebestyrelsen. Nogle mente dog, at man vidste meget af det i forvejen, især fordi kurset
lå ret sent på året – næste år bør det ligge ret kort efter sommerferien.
En enkelt mente, at det var totalt spild af tid, og at det var uprofessionelt. At der var for
mange pauser og for mange gentagelser.
TAK FOR I DAG
Lucas – og Inge

