Elevagenter på
Augustenborg skole
Vi vil gerne have en skole, hvor eleverne trives – og den opgave vil vi løfte sammen. Derfor er der sat en række tiltag i værk med fokus på i højere grad at inddrage eleverne i arbejdet for en bedre og sjovere skoledag.
På Augustenborg Skole har vi ca. 75 elever, der er involveret i en af vores elevpatruljer som ”elevagenter”.
Elevagenter er organiseret i en gruppe/patrulje af elever og en eller flere kontaktlærere. Vores seks patruljer understøtter trivsel på skolen eller udfører praktiske
opgaver for andre elever og lærere.

Elevjobs handler om empowerment og elevmedbestemmelse!

Skolepatrulje
De lysende gule ”morgenhelte” passer på store og små om morgenen. Det er
skolepatruljen på Augustenborg Skole, vi taler om. Den består i år af 20 ihærdige
unge mennesker fra 6. - 9. årgang. Eleverne får tilbuddet om at være skolepatrulje fra 6. klasse, og hvis de ønsker det, må de fortsætte op i 7., 8. og 9. klasse.
De møder hver morgen kl. 7.30 og hjælpe andre elever sikkert over vejen til skole en dag om ugen. Skolepatruljen arbejder sammen to og to og er opstillet to
steder på Kettingvej - ved fodgængerfeltet og ved det gamle Sydbank.
Alt efter årstiden er skolepatruljen iført refleksveste eller opvarmede jakker.
Hilsen Hanne Møller

Legepatrulje
Legepatruljen består af 15 elever fra 5. årgang. Det er elever,
der har lyst til lege, at være sociale, er engagerede, pligtopfyldende og som har lyst til at
gøre en forskel i frikvartererne
Legepatruljens formål er, at
lege med indskolingens elever i
det store frikvarter. Her tilbyder de mange forskellige lege,
som boldspil, fangelege, sjippe
m.m.
Legepatruljen er opmærksomme på at spotte de elever, som
går alene rundt og keder sig.
Legene resulterer i et bedre
socialt miljø på skolen og venskaber opstår på tværs af klasserne.

Legepatruljen arbejder sammen 2 og 2 og har ca. vagt 2
gange om ugen i ½ frikvarter.
Der er også opgaver som at
rydde op i div. materialer, hænge opslag op på tavlen, og gå
på besøg i klasserne. Er man
forhindret i at passe sin vagt,
bytter man selv indbyrdes.

Som legepatrulje får erfaring i
at sætte aktiviteter i gang og
man får udviklet sine sociale
kompetencer.
Hilsen Charlotte K Christensen

Elevmæglerne har en særlig tshirt og kasket på, sådan at de
kan genkendes af elever og
lærer.
Legepatruljen går ude i alt slags
vejr. Hvis regnvejrsskiltet er
oppe, er legepatruljen inde på
gangene.

Elevmæglere

Elevmægler-patruljen består af
20 elever fra 6. årgang. Det er
dygtige elever med gode sociale færdigheder, der er specielt
udvalgte til at hjælpe de yngre
elever med konflikter i skolegården
Elevmæglerne arbejder sammen 2 og 2 og har vagt et spisefrikvarter om ugen.
Elever kan mægle i mindre
konflikter mellem elever, der er
jævnaldrende eller yngre end
dem selv.
Elevmægling kan bidrage til at
skabe et mere tolerant, samarbejdende og ansvarligt miljø,
hvor eleverne lærer selv at
håndtere egne konflikter på en

konstruktiv måde. Samtidig er
elevmægling med til at udvikle
elevernes sociale kompetencer.
Elevmæglerne har en særlig tshirt og kasket på, sådan at de
kan genkendes af elever og
lærer.
Elevmæglerne kan have brug
for voksenstøtte og hjælp til
konflikthåndtering, hvilket de
altid kan få hos deres kontaktpersoner. Elevmæglere bliver
set som rollemodeller, og det
giver dem mere ansvarsfølelse
og livsfærdigheder
Som elevmægler får man erfaring i at løse konflikter på en
hensigtsmæssige måde,

man får udviklet sine sociale
kompetencer og man bliver
bedre til at tage ansvar.
Hilsen Charlotte K Christensen

Mediepatrulje
Mediepatruljen består af 12
elever fra 5.-8. årgang, som har
en særlig interesse for IT og
formidling.
Mediepatruljen underviser elever i forskellige programmer,
apps og værktøjer, de kan bruge i forbindelse med digitale
medier/portaler. Mediepatruljen deltager på skift i undervisningen i andre klasser og hjælper dem og deres lærere med

at lære tekniske færdigheder.
Mediepatruljen holder møde
en gang om ugen, hvor de
planlægger kommende aktiviteter, samt lærer af hinanden.
Der trænes
endvidere i
hvordan, der
bedst formidles til yngre
såvel som
ældre elever.

Mediepatruljen er en del af
skolens IT-strategi . Patruljen
bruges i undervisningen i 0. til
9. årgang.
Hilsen Tina Barlebo

KulturCrew
KulturCrew består af 12 elever
fra 6.-8. årgang, som har lyst til
at samarbejde og kan udvise
ansvarlighed, overblik og tør
stå frem på en scene.

KulturCrew har rollen som
medarrangører ved kulturarrangementer - teater, koncerter, forfatterbesøg m.m. på
skolen.

KulturCrewert er med til at
sikre, at alle - både kunstnere,
elever og lærere - får nogle gode oplevelser med de kulturarrangementer, som foregår på
Augustenborg skole.

De tre vigtigste opgaver, KulturCrewet har, er 

Værter, der skal tage
imod kunstnerne, sørge
for mad og drikke og
præsentere dem på sce-

nen.


Teknikkere, der kan
hjælpe med at stille stole
og scene op, hjælpe med
at bære kunsternes gear
og ordne lys og lyd.



PR, der sørger for omtale før og efter kulturbegivenheden for eksempel
med plakater, interview,
billeder og artikler.

I løbet af et skoleår vil der ca.
være 7 kulturarrangementer,
hvor hele eller dele af KulturCrewet deltager.
KulturCrewet har en særlig tshirt på, således at de kan genkendes af elever, lærer og ikke
mindst af kunstnere.
Hilsen Rikke Sommer

J

re udadvendt dvs.
turde in- terviewe
og fotografere

Eleverne på 5.-8. årgang på Augustenborg Skole vil i løbet af hvert foråret blive
præsenteret for skolens elevpatruljer og kan efterfølgende ansøge om at blive
elevagent.
I samråd med klasselærerne udvælges eleverne.
Alle som er elevagent vil få uddannelse inden eller i starten af skoleåret, hvor de
varetager funktionen.
Som tak for en god indsats inviteres alle patruljerne på en årlig udflugt, og der
udstedes et diplom efter tilfredsstillende arbejde.
Elevagenterne arbejder på et højt fagligt niveau. Elev til elev vejledning er karakteristisk for patruljernes arbejde.
Vi har planer om fortsat at udvikle nye patruljer på Augustenborg skole.
Det næste tiltag vil være ”Gamebooster”, som er en pedant til indskolingens legepatrulje. GameBoosters er elever fra udskolingen, der bliver uddannet til at
skabe aktive frikvarterer for eleverne på mellemtrinnet.
Vi håber, vores tiltag med patruljer vil skabe øget trivsel blandt eleverne - både
hos elevagenterne og hos de øvrige elever, som kan nyde godt af hjælpen og støtten.

