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Elevråd

- på elevernes måde!

Ugens tema:

21. November 2017

Af Stig B. Bahnson

Demokrati!
”Skolerne skal efter deres formål og i hele
deres virke forberede eleverne til at leve i
et samfund som det danske med frihed og
folkestyre samt udvikle og styrke elevernes
demokratiske dannelse og deres kendskab
til og respekt for grundlæggende frihedsog menneskerettigheder” (Friskoleloven
om demokrati)

Forældre vil i byrådet
Nu er der jo valg i dag – hvad man ikke
kan være i tvivl om, når man bevæger sig
rundt i byen. Og også et par forældre fra
skolen stiller op som kandidater til
byrådet i Skanderborg. Uden for Bloms
Butikker mødte jeg således Mira Issa
Bloch, mor til Villads i 9. klasse, der stiller
op for Alternativet. Mira delte brochurer
ud, hvor hun gjorde rede for sine
mærkesager. Mira ville vist også gerne
have flyveren til at omtale disse – men
det afviste den strenge redaktør! Så vi
nøjes med at bringe et billede af Mira.
Endnu en forælder stiller op: Det er
Duncan Lithgow, far til Sebastian og
Sofia, og ikke mindst tidligere redaktør af
flyveren. Duncan stiller op for
Enhedslisten.
Nederst: Mira Issa Bloch. Foto Stig B. Bahnson

I dette efterår er der sket noget nyt i
overskolen: Eleverne har dannet et
elevråd! Nolge vil måske tænke: Ja,
selvfølgelig – hvorfor har vi ikke haft det
før? Skal man ikke have det? Jeg har
spurgt overskolelærer Lars Thetmark om
baggrunden for det nye råd, og hvorfor
det mon først er kommet nu?
Lars Thetmark forklarer, at initiativet
egentlig udspringer af projektfagsundervisningen i overskolen – med Lars i
en diskret rolle som ”fødselshjælper….
Men først forklaringen på, at der ikke
tidligere har været et elevråd! Lars
fortæller, at eleverne mange gange
tidligere fra overskolelærernes side er
blevet opfordrede til at danne et elevråd,
men at de ikke har ”bidt på”. Hvorfor
ikke? Lars mener, at eleverne – også ud
fra erfaringer fra folkeskolen - har set
elevrådet
som
et
procestungt
”skindemokrati” uden reel indflydelse –
det har simpelthen givet mere mening at
gå direkte til lærerne, hvis man havde et
ønske om noget.
Men hvorfor er det så gået anderledes
denne gang? Lars forklarer det med to
forhold: Dels den måde, idéen denne
gang er opstået på – og dels, at
skoleledelsen har vist stort engagement
og støtte! Som nævnt er initiativet denne
gang kommet fra et projektfag i
overskolen. Her har eleverne arbejdet
med temaet ”engagement og indflydelse”.
Projektfag er noget, der fylder en del i
overskolen - 3 timer hver onsdag - så lad
mig lige forklare, hvad det er. Det er et
fag, hvor der arbejdes på tværs af
klassetrin med et givet, tværfagligt emne.
Eleverne arbejder i grupper og definerer
selv i gruppen, hvordan de vi behandle og
besvare emnet. Det kan være, de skriver
en sang eller et teaterstykke – hyppigst
er det dog en mere traditionel
fremlæggelse. Under arbejdet med
"engagement og indflydelse" kom
elevernes indflydelse på skolen naturligt
op, og hermed spørgsmålet om elevråd.
Det viste sig så, at eleverne gerne ville
have et elevråd, men ikke et traditionelt
ét!
(fortsættes på side 2)

9. klasse på
Glyptoteket
–
læs mere i næste
nummer!

Kan vi klare det? Ja vi kan!
Så går arbejdet med den nye p-plads,
stier, indkørsel mv. i gang!
Byggeudvalget kan med glæde fortælle, at
vi på vores møde onsdag den 8/11-2017
blev enige om at sætte arbejdet med den
nye p-plads, stierne, den nye indkørsel mv.
i gang hurtigst muligt. Entreprenøren
startede mandag 20/11 og hvis vejret ellers
vil arbejde med os, forventer han at være
færdig lige inden jul.

SFO'ens tilbygning færdig.
Tilbygningen til SFO er nu lavet færdig af
tømreren Anders. De nye kvadratmeter
bliver stille og roligt indtaget, og de fleste
glæder sig nok til den nye store garderobe
hvor der er plads til alles overtøj, sko,
tasker mv. Det bliver spændende at følge
med i, hvordan rummene bliver indtaget
mere og mere. På et tidspunkt skal
træværket også males, men mere om dette
senere.
Byggeudvalget
Byggeudvalget består af skoleforeningen,
skolelederen og repræsentanter fra bestyrelsen og kollegiet – de følgende personer:
John Jensen, skoleleder
Mourits Dahl-Hansen, bestyrelsen
Nanna Lund, bestyrelsen
Ulrik Nejsum Madsen, skoleforeningen
Niels Bjørn Povlsgaard, skoleforeningen
Jack Baadsmand, skoleforeningen
Alim Wittorf, lærerkollegiet
Steffen Holst, skoleforeningen
På byggeudvalgets vegne
Steffen Holst

Ugens flyverprofil

Demokrati
Elevråd - på elevernes måde!
(fortsat fra side 1)

De ønskede for eksempel ikke, at
medlemmerne af rådet skulle vælges eller
udpeges på sædvanlig vis – nej alle, der
ville, skulle kunne være med! Som
konsekvens af dette endte elevrådet med
at bestå af 4 elever fra 9. klasse og to fra
hver af de øvrige klassetrin. Et eksempel
på et emne, elevrådet vil arbejde med, er
Sif Luna
Ma
muligheden for en madordning på skolen
HVAD LAVER DU? Jeg er pædagog i – som eleverne selv står for!
vuggestuen vildrosen.
Skoleledelsen har som omtalt også vist
HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? Jeg er stor opbakning, og skoleleder John
født d.25/9-90 på Odense hospital og jeg Jensen har lovet elevrådet et konkret
er vokset op i et kollektiv i en lille by der beløb, de kan arbejde med – og desuden
hedder Borum, som ligger tæt ved Herta.
lovet at mødes med rådet med jævne
HVOR BOR DU NU? Lige nu bor jeg i mellemrum. Opbakningen ”ovenfra” har
Gammel Laven i et familie-bofællesskab utvivlsom været med til at få elevrådet
sammen med min mor, far, lillebror, godt fra start. Så nu har vi altså et elevråd
lillesøster og min moster. Udover os – ikke et standard-folkeskole ét, men ét,
består husstanden også af min mosters som udspringer af elevernes egne ønsker
hund Svend, min søsters hund Loui og
og tanker, og som afspejler den skole de
kat Penny, min mors kat Karla og min
går på. Lars ser det som et udtryk for den
hund Pelle og kat Sylvester.
waldorfpædagogisk baserede tilgang, at
DIN YNDLINGSMUSIK? Jeg hører næsten eleverne for at engagere sig skal se
alt, men efter mange år kun med punk initiativet som væsentligt, værdimusik så er jeg i dag rigtig glad for helt
skabende og anvendelsesorienteret – ikke
almindelig radio musik.
bare noget man gør for et syns skyld!
DIN YNDLINGSBOG? Årh, jeg har ikke Flyveren ønsker elevrådet held og lykke!
kun en, jeg elsker at læse. Nogle af mine
Fun Fact: Hvad siger loven om elevråd?
ynglings titler er Den lille prins, Jonathan
livinstone havmåge, muleum. Men fear Elevråd på gymnasieskoler har eksisteret i
and loathing in las Vegas af Hunter over 100 år, og efterhånden er de blevet
Thompson er nok den jeg har læst flest indarbejdet i lovgivningen for de offentlige
skoler. Men det er dog først for få år siden,
gange.
at dette er blevet udstrakt til private
YNDLINGSFILM: Inglourious bastards.
skoler/friskoler. Der er ikke nogen pligt til
HVAD ER DER IKKE MANGE DER VED at have elevråd, men eleverne har ret til at
OM DIG? Jeg har en welsh corgi der oprette ét – og skolen skal opfordre og
hedder Pelle, jeg bruger briller og jeg støtte eleverne i dette.
elsker glimmer.
HVAD VAR DIT YNGLINGSFAG?
I underskolen: At høre om de forskellige
kulturperioder. I overskolen: historie og
litteratur.

Forælder i skolebestyrelsen

YNDLINGSSPIL? Jeg kan godt lide at
spille kortspil som hjerterfri.
SPILLER DU ET INSTRUMENT? Jeg har
tidligere spille violin, cello og fløjte,
harpe/lyre og klangspil. Mon ikke at jeg,
hvis jeg ville, stadig kunne?

Majbritt er uddannet pædagog og har
været ansat i Børnehuset Babuska i 11 år.
I sommers trådte hun ind i skolens
bestyrelse som medlem udpeget af
Børnehuset Babuska. Majbritt siger:
"På trods af at jeg endnu ikke har deltaget
i ret mange møder, fornemmer jeg en stor
omsorg for skolen og dens trivsel samt
vilje til udvikling på en god og konstruktiv
måde. Jeg glæder mig til at være med til at
løse de opgaver der opstår fremadrettet
samt følge skolen i dens videre udvikling."

OpslagsTavlen
Overskolens aftencafé
Så nærmer årets julebasar sig, og
sammen med den aftencaféen. Temaet
bliver i år CIRKUS og alle er velkomne.
Man er velkommen til at komme udklædt.
Aftencaféen er en hyggelig måde at slutte
basaren af med dejlig aftensmad. I løbet
af aftenen vil der være underholdning,
som overskolen er travlt i gang med at
forberede.

Fra skuespillet ”De uheldige tre konger”
Foto: Bente Foged Madsen
Ligesom sidste år vil vi i år så vidt muligt
sælge billetterne på forhånd. Derfor giver
vi et særligt tilbud, hvis man køber på
forhånd - nemlig 50,- for børn og 70,- for
voksne. Køber man i døren er antallet af
billetter begrænset, og priserne er 70,for børn og 90,- for voksne.
Vi håber at se så mange som overhovedet
muligt til en hyggelig aften.
Overskolen
 Fællesflyveren

er et uafhængigt
medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke
nødvendigvis institutionernes holdning. Den
udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier.

HVAD VAR DET BEDSTE VED SKOLEN?
Da jeg selv gik på skolen syntes jeg bedst Majbritt Frommelt er en af de seks Deadline: Inden weekenden, eller efter
om alle vennerne og månedsfesterne, forældre, der deltager i bestyrelses- aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller
arbejdet som valgte/udpegede med- brug forældre-intra eller sms 61331549.
særligt julebasaren.

lemmer eller som suppleanter. Hun er mor
til Katrine, Amalie og Victoria i
HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET henholdsvis 9., 6. og 3. klasse og arbejder
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU på produktionsvirksomheden Kamstrup i
SÅ HEN? Jeg ville tage til Sk+otland og Stilling.
kigge lidt på naturen.
(fortsættes næste spalte)
OG DET VÆRSTE? Lektierne.

Ynglingssted.

Relevante privatannoncer medtages gratis i det
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).

 Redaktion: Ansvarshavende redaktør:
Stig Bredholt Bahnson. Øvrige: Sesha Hart, Anne
Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, Lars
Thetmark, Anne Marie Holst

