Referat for elevrådsmøde d. 20.10 -15
-Nyt fra formandskabet
DGS holder aktivitetskonference. Kun en af repræsentanterne kan tager af sted. Vi skal have valgt
to andre. Rebecca fra DGS fortæller om konferencen. Det er et af to årlige stormøder – diskussion
af karakterræset og talkulturen. 20.-22. November.
To frivillige, der vil tage af sted til konferencen: Ikke fundet
-Konklusioner fra seneste møde med rektor.
- Søen foran gymnasiet vil blive renset.
- Handelsskolen bliver informeret om, at deres musik i spisefrikvarteret er uhensigtsmæssig høj.
- Det nye TV viser allerede for eleverne relevante ting, som forespurgt.
- 5 nye borde bliver stillet op i området udenfor teatersalen. 1. Januar åbner det nye aktivitetshus
med endnu mere plads.
- Stikdåserne ned fra loftet var ikke en succes, og dem i gulvet er for dyre at etablere over hele
skolen. Oplad computeren hjemmefra og vis hensyn således at de, der har brug for strøm kan
sidde ved en stikkontakt.
- Døren til pigernes omklædningsrum er fixet.
-Indslag fra DGS
Rebecca er sekretær for DGS og er kommet forbi for at informere os om organet og den fremtidige
undervisningsnedlæggelse.
DGS agerer på tre platforme - det nationale, skolen og eleven. DGS er en interesseorganisation,
der fungerer både i det lokale og i det større billede.
DGS var med til at indføre det fleksible klasseloft på 28. Elever, der nu er truet af den nuværende
finanslov. I Finansloven de seneste år – med Bjarne Corydon - blev der sparet 2%, som blev lagt i
en omstillingsreserve, der blev indenfor sektoren.
I den nye finanslov flyttes omstillingsreserven udenfor sektoren og der skal spares 8,7 mia.
Regeringen vil over en årrække spare 21% på uddannelserne.
Besparelsen retfærdiggøres ved at hævde, at der kommer færre elever. Regeringens fremskrivning
er dog ikke helt i tråd med det faktiske fald i elever, der er noget mindre. I Vordingborg kommune
vil man i 2019 skulle spare 4,3 mio kroner eller ca. 6500 kr pr. Elev.
Hvad kan vi gøre – vi kan blive aktive i DGS Sjælland og nedlægge undervisningen d. 29. Oktober.
Vi kan komme til demonstration på Rådhuspladsen 29/10 kl. 16.
Undervisningsnedlæggelse skal først igennem i elevrådet, derefter igennem hele gymnasiet ved
afstemning.
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-Ønske om håndsprit (HF)
1. I fællesområderne for at undgå spredning af bakterier.
-Eventuelt
2. Afleveringer kommer ikke tilbage før de nye er givet tilbage.
3. Lokaler, hvor der ikke er nok stole bliver givet til de store klasser. En klasse med 32 elever får de
små lokale.
4. Problemer med smartboards stadig + lyd.
5. Bruserne i pigernes omklædningsrum virker ikke. – de personlige brusere er kalket til?
6. Printerne vedligeholdes ikke. Der mangler papir og forbindelse.
Afstemning om deltagelse i undervisningsnedlæggelsen.
Deltagelse i nedlæggelsen er vedtaget med overlegent flertal. Der er dog også stemning for, at
man i høj grad forsøger via dialog at imødekomme lærere og rektor, så en fysisk nedlæggelse, med
hvad der dertil hører af afspærring af klasserne osv., ikke bliver nødvendig.
De under eventuelt diskuterede punkter tages med til rektor næste gang et møde kan fastsættes.
Debatten om organiseringen af undervisningsnedlæggelsen fortsætter i elevrådets gruppe på
lectio og evt. På facebook.
Referent:
Alexander Bak-Hansen
3. M
Sekretær for elevrådet
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