
Elevrådsmøde 22/1-2020 
Tilstedeværende: Hele elevrådet med undtagelse af Hassan 1.V 
 
Forslag og kommentarer til den virtuelle undervisning 
 
Sara: Mængden af lektier er for stor. Mindre lektier, særligt op til karaktergivning, hvor lærerne 
laver flere test og afleveringer. 
Mohammed Jama: Flere asynkrone moduler kan foretrækkes 
Mohammed: Ikke både opgaver som skal sendes og zoom på samme tid. Men evt skal det 
skrives ind i lectio, hvad der giver fravær for hvad. 
Sara W.: Opfordrer til mere fysisk aktivitet i timerne. 
Sara: Mener at asynkrone opgaver skal laves i selve modulet og afleveres inden modulet er 
færdigt. Det er blot for ikke at lytte på lærerne hele tiden - en hel dag. 
Berke: Mener ikke modulerne skal opdeles med både en opgave og zoom. Kun en ting af 
gangen. 
Jasin: Det er problematisk at nogle lærere beder eleverne om at gå ud pga corona (dette kan 
ikke stilles som et krav) 
Dennis: Ved asynkron undervisning er der et ønske om at man kan stille spørgsmål undervejs. 
Mikkel tilføjer hertil at eleverne skal huske at lærerne ofte bruger en del tid på at rette det 
tilsendte, ved asynkron undervisning. Derfor kan der ikke forventes en lærer under hele det 
asynkrone modul. 
Aida: Synes det er fedt at lytte til en podcast eller andet mens man går en tur. Blot som en 
opfordring. Efter lytning er det oplagt at diskutere indholdet over zoom. 
Sara: Problematisk når de skal aflevere noget i elevfeedback. De vil gerne gøre det perfekt, 
hvilket det ikke altid bliver hvis man kun har modulet. Hertil tilføjer Mikkel at de skal huske på at 
lærerne godt ved at de “kun” bruger den afsatte tid i modulet. (der skal altså skelnes mellem 
denne form for “aflevering” og normale afleveringer) 
 
Elevrådet og deres synlighed på KPG: 
 
Sara W: Underholdning på fællessamling. Lave den samme som med facts om eleverne. Sara 
vil prøve at sætte dette tiltag igang. 
 
Muhammed: Vil i samarbejde med en anden fra elevrådet lave kahoot omkring billeder fra lectio. 
“Hvem tilhører dette smil” eksempelvis. 
 
Afstemning: 
 
Afslutningsvis skal vi stemme om nye vedtægtsændringer fremført af Sara A.W.A. 
Vedtægtsændringerne lægges ind som afstemning på lectio. 


