Udsagn fra fælleselevrådets introkursus d. 5/10 2011.
Hvordan arbejder jeres elevråd med elevdemokrati?
Alle kan komme med forslag – der er tid til at snakke/diskutere - alle meninger bliver hørt – vi
stemmer om alt
Elevrådskursus
Elever har indflydelse på planlægning af fx trivselsdag
Forslag fra klasser bringes videre til lærerråd, skoleleder eller skolebestyrelse – og vi får svar
tilbage.
Vi har et godt demokrati – alle bliver hørt – demokratiske afstemninger
Og så det negative:
Vi får ikke besked om, hvornår der er møder – dårligt når ingen tror, det gør en forskel –
ingen tager det seriøst!

Hvordan ser en skoledag ud i 2015 i en overbygningsklasse,
hvis eleverne både skal lære optimalt og være motiverede og engagerede?
Flere valgmuligheder – mulighed for at vælge forskellige fag (profilskoler)
Større udbud af nye undervisningsmaterialer – færre bøger og kopier
Computere til alle elever i 7.-9.kl. - mere it i undervisningen – virtuelle bøger – brug af
mobiltelefoner og I-pads i uv. – elektroniske tavler – højteknologisk undervisning
Variation i undervisningen - forskellige undervisningsmetoder – CL - udeundervisning
Mere kreativitet/praktisk musisk undervisning
Flere lejrture/fælles oplevelser
Det skal være sjovt at lære

Udvekslingsstudenter/pennevenner
Respekt
Pause mellem hver lektion i stedet for moduler
Færre elever i klasserne
Veluddannede og energiske lærere – kvalificerede vikarer
Specialklasser til dem der ikke kan klare en ”normal” klasse – bedre for alle parter
Mere samarbejde på tværs af klasser – fælles undervisning
Bedre fysisk arbejdsmiljø – udluftning - møbler
Hvilke aktiviteter fremmer trivslen blandt elever?
Lejrture – aktivitetsdag – emneuge – udendørs undervisning – konkurrencer (angry birds)
Sportsturneringer/aktiviteter
Sociale arrangementer
Pennevenner – venskabsklasser (store og små sammen)
Teambuilding
Teater – talentshow – gallafest – temadag på tværs af klasser
Bedre forståelse af forskellige kulturer
Flere små pauser mellem timerne
Flere kreative fag

Hvilke vilde projekter kunne I drømme om,
at Fælleselevrådet skulle arbejde med.
Hyggeaftner – fælles ungdomsklub hvor alle unge fra hele Køge må komme -2 aftenarr.
Biografdag for alle skoler

Årlig gallafest – som i USA
Teamwork – overlevelsestur - lejrbål
Klimadag
Udveksling mellem skoler – elever fra samme klassetrin
Temadag (alkohol, rygning, sex) – gæstelærere
Flere ture væk fra skolen – fx til Christiansborg, Tivoli, forlystelsespark
De ældste klasser samarbejder med gymnasier – mere brobygning
I-pad 2 og I-phone 4s i undervisningen
Og så var der forslag om rejser til Afrika, London, New York, Italien, New Zealand, Canada…

