Fælleselevrådets Idékatalog til politikerne 2011:
På Fælleselevrådets møde d. 6/12 2011 har vi på baggrund af de forslag, som FE-repræsentanterne medbragte fra skolernes elevråd, udarbejdet følgende prioriterede ønsker til Børne &
Ungdomsudvalget.

1. Forbedring af skolerne it-standard
Ca. 35% af de forslag, som grupperne på mødet prioriterede, handlede om it-situationen
på skolerne. Der var et meget markant ønske om flere og nyere computere, forbedret
trådløst netværk på alle skoler (incl. fejlretning på de skoler, hvor det ikke fungerer).
Der var også et markant ønske om printeradgang fra elevernes egne computere.
Næsten alle grupper prioriterede Smartboard i alle klasser, så der er mulighed for
præsentation og fremlæggelse her og nu.
Fælleselevrådet har på flere møder drøftet mulighed for sikker opbevaring af private
ejendele herunder egne computere. Tidligere har der været ønske om aflåselige
garderobeskabe, men på dette møde fremkom forslaget om, at man i forbindelse med
indkøb af nye skolemøbler, indkøber borde med aflåselig pult i stedet for skabe.
Fælleselevrådet påpeger også behovet for, at lærerne uddannes til at inddrage it i
undervisningen.
2. Flere hytteture/ lejrskoleture
Fælleselevrådet vil opfordre Børne & Ungdomsudvalget til at skabe økonomisk mulighed
for, at eleverne i Køge kan komme på hytteture/lejrskole flere gange i skoleforløbet. På
hytte- og lejrture får eleverne mulighed for at lære hinanden at kende på en anden måde,
og dermed styrkes det sociale sammenhold i klassen > mere tryghed > mulighed for
optimal læring.
3. Kantineforhold
Der er et generelt ønske om kantineforhold og mulighed for at købe mad på skolerne.
4. Kommunalt vikarkorps af faglærere, som kan undervise i fx tysk, fransk, fysik og
matematik i overbygningen.
Fælleselevrådet ønsker mere kvalificerede vikarer i overbygningen, som også kan undervise
i fx tysk, fysik, fransk, matematik, engelsk på et relevant niveau. En mulig løsning kunne
evt. være et kommunalt vikarkorps af faglærere.
5. Forbedret udsugning
På flere skoler er der behov for bedre udsugning. I lokaler med mange elever er der brug
for løbende udskiftning af luften, så eleverne undgår hovedpine og træthed.

Desuden fremkom på mødet også en række forslag, som burde kunne gennemføres i et
eller andet omfang ude på skolerne med de nuværende resurser:
Venskabsklasser -kan forebygge mobning
Mere fysisk aktivitet i timerne
Bedre kontakt mellem skole og hjem
Fysisk og moderne undervisning
Sportsturneringer
Kulturelle oplevelser (teater)
Niveaudeling på årgange
Kulturoplevelser -i relation til uv.
Fysisk akt. - fx atletik, gallafest på tværs af skoler
Mere brobygning – også med skoler/uddannelsesinstitutioner i fx København
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