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Referat KFE-bestyrelsesmøde
Dagsorden:
1. Formalia
2. Information fra formandskabet og BUF
3. Hjemmeside
4. Årshjul
5. Videoreferat og -guides
6. Næste møde og evt.

Referat:

1. Formalia
Dagsordenen for et ekstra punkt, da vi får besøg af røgfriskoletid. Det
kommer ind lige efter beskeder fra formandskabet og BUF
Referatet fra sidste møde bliver godkendt.

2. Beskeder fra formandskabet og BUF
Vi arbejder med et ÅRSHJUL, der er færdigt til næste møde. Formandskabet
fremlægger udkastet til bestyrelsen.
Formandskabet har kigget også kigget på muligheden for merchandise (tshirts, postkort …), da vi har en del penge tilbage.
Vi snakker med BUF om der er mulighed for, at vi kan få en underside på
KK.dk (Københavns Hjemmside) - og de siger, at vi godt kan.
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3. Røgfri skoletid
Røgfri skoletid kommer på besøg. De vil gerne have KFEs input på hvordan,
Røgfri skoletid skal implementeres.
Røgfri skoletid er:
-

Alle former for ’røg’: snus, cigaretter, e-cigaretter ect. skal være forbudt i
skoletiden.

-

Røgfri skoletid gælder, som navnet siger, i hele skoletiden - også hvis man
er ude for skolen i et frikvarter.

-

Den enkelte Skolebestyrelse skal fastsætte et princip om hvordan, det skal
implementeres på de enkelte skoler. Det skal selvfølgelig ske i samarbejde
med skolens elevråd.

-

Målet for Røgfri Skoletid er at skabe en røgfri generation.

Repræsentanten fra Røgfri skoletid vil gerne høre KFE’s mening.
Vi mener, at det er en god ide. Vi tror dog, at den kan være svær at
implementere, da mange kampagner der findes, gør faren ved tobak og andet
røg for abstrakt. Vi mener også, at det er vigtigere at forebygge rygning. Det
mener vi skal ske ved at børns rollemodeller heller ikke skal ryge. Fx når
lærere står lige uden for skolen og ryger - eller i det hele tiden ryger i
arbejdstiden - er de dårlige forbilleder for eleverne.
Den måde KFE kan bakke op om Røgfri Skoletid er ved at opfordre elevråd til
at bakke op om røgfri skoletid, ’hjælpe’ Røgfri Skoletid (som KFE gjorde til
mødet) og komme med gode eksempler på hvordan, de enkelte elevråd kan
bruge deres viden i skolebestyrelsen.
Den måde BUF kan markere Røgfri Skoletid er ved at få udarbejdet forslag til
principper på skolerne - så det ikke er op til den enkelte skolebestyrelse af
lave det hårde arbejde.
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4. Hjemmeside
KFE’s formandskab har sammen med DSE arbejdet lidt på en hjemmeside
og fremlægger udkastet. På hjemmesiden vil der være KFE’s guides til
elevråd, referater, kontakt til KFE, info om KFE osv. Hjemmesiden er
allerede offentlig, vi har bare ikke reklameret med den endnu:
https://kobenhavn.elevraad.dk/
Formandskabet er de eneste admins lige nu på hjemmesiden (+ en DSEprofil, der blev brugt til at lave hjemmesiden).
Vi forventer at reklamere med den efter næste møde - ved bl.a. at få sendt
den ud med ugepakken.

5. Videoreferat og -guides
KFE vil gerne lave guides til eleverne, da det er den bedste måde at hjælpe
de forskellige elevråd - udover til temadage, eller når vi tager ud til
skolerne. Guidesene skal kunne hjælpe elevrådene i alt slags arbejde fx
hvordan elevrådet skriver vedtægter, får noget gennem i skolebestyrelsen
eller løsningsforslag til de klamme toiletter.
Guidesene skal både være på skrift, men også i videoer. De kommer til at
være på vores hjemmeside (med videoerne som link til vores YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCYQD9-apFQYnPGWQOWvzIPw).
Engang imellem vil vi også lave videoer om andre ting - som fx et slags
videoreferat fra et møde - der vil være på vores Facebook.

6. Næstemøde og evt.
Næste møde er d. 19. nov. - samme tid, samme sted - hvor vi får besøg af
DSE’s formand.
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