Referat fra Fælleselevrådets introdag d. 22.10 kl. 9-13 i Byrådssalene
(indgang v. bygning 1 – den store gule bygning i gården. Tag elevatoren helt op):
Kl. 09.00 - 09.10:

Velkomst v. konsulent Rikke Egeberg og Skolechef Søren Thorborg
Kort præsentation af Fes arbejde, mødefrekvens og målet for dagen

Kl. 09.10 - 09.20:

Præsentation af hinanden
Vi lavede ’Find en…’ – og blev lidt klogere på hinanden. God stemning
fra starten – dejligt 

Kl. 09.20 - 09.50:

Oplæg til dagens arbejde med skolereformen
Oplæg fra Søren Thorborg om baggrunden for skolereformen, forskellen
på arbejdstidsaftalen og skolereformen og reformens fokuspunkter: de
dygtige skal blive endnu dygtigere og de svage skal have et bedre løft
og større støtte. Fokus på hvad eleverne skal LÆRE frem for hvad de skal
LAVE. Varierende undervisning med bevægelse, åben skole og
lektiehjælp.
Desuden stor ros til alle FE-repræsentanter for at bidrage til
fællesskabet og demokratiet ved at arbejde med elev- og fælleselevråd.
Derefter oplæg og fælles brainstorm på
temaerne:
Åben skole
Understøttende undervisning
Lektiehjælp
Bevægelse i undervisningen

Kl. 09.50 - 10.00:

Pause og valg af gruppe
Vi delte os i 6 grupper og blev inspireret af den fælles brainstorm. Se
vedhæftede notat med jeres brainstorm.

Kl. 10.00 - 12.00:

Gruppearbejde + videospots
…Og der blev snakket, diskuteret og lavet videospots

Kl. 12.00 - 12.20:

Frokostpause - vi giver sandwich og drikkelse 

Kl. 12.20 - 12.40:

Kort orientering om fælleselevrådets arbejde v. Rikke
Se mere info i den vedhæftede powerpoint








Kl. 12.40 - 12.55:

Køge Skolefilmfestival 2015 for alle elever på 8.årgang
Køge Iværksættermesse for alle elever på 7.årgang
Møder i skoleråd, dialogmøder m.m.
Høringssvar
Idékatalog til politikerne
Møde med borgmesteren
Kommunikation – hjemmeside + Facebookside + sms-service
Alle opfordres til at melde sig til sms-servicen på hjemmesiden:
www.fekoege.dk
Valg af formand, næstformand og sekretær
Opstillede til formand: Magnus (Holmebæk), Rasmus (Ellemarken),
Malene (Ellebæk), Camilla (Søndre), Jane (Vemmedrup), Martin
(Lellinge)
Magnus fra Holmebækskolen valgt som formand
Opstillede til næstformand: Jonas (Højelse), Rasmus (Ellemarken),
Malene (Ellebæk), Camilla (Søndre), Jane (Vemmedrup), Martin
(Lellinge)
Frederik fra Kirstinedalskolen valgt som næstformand
Malene fra Ellebækskolen valgt som sekretær
Tillykke til de nyvalgte – og stor tak for indsatsen til Jane, der var
formand sidste år.

Kl. 12.55 - 13.00

Evt.
Vi nåede ikke at vælge udvalgsposter – det gør vi næste gang .

Tusind tak for en god dag – det tegner godt for det fremtidige
samarbejde 

På vegne fælleselevrådet
Rikke Egeberg, pædagogisk konsulent
Børne- & Ungeforvaltningen
Rådhuset
Torvet 1, 4600 Køge
141022/RE

Sekretær Malene (Ellebækskolen), formand Magnus (Holmebækskolen) og næstformand Frederik
(Kirstinedalsskolen)

