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Pkt.

Emne

Tid

Fredag
1. Formalia
F
r a. Valg af referent
Sonja blev valgt som referent
b. Valg af ordstyrer
Chili blev valgt som ordstyrer
c. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Siden sidst
Hver region og team fortæller kort hvad de har gået og lavet siden sidste
bestyrelsesmøde.
Team medlem: Største PL/WK nogensinde. Det er næsten planlagt færdigt.
GF går det også godt med. Dog er der lockout og det kan godt give problemer
Team kompetence: Karoline er blevet teamkodinator
150 til netværksdagen, største nogensinde, super vellykket. Vælge årets elevvenlige
kommune. Arbejde med at få flere elevvenlige kommuner.
Team ledelse: Deltaget til rb’er møder for at tale om DSE 2.0. Snakket med sek om DSE
2.0
JBN: Mange møder. Læringsfestival. Next step og møde med alle ordfører +
Folkemøde er så småt begyndt.
CPA: Pre-gf, hjulpet Medlem, Meget på det sek, fælles team dag ”3 teams, et sek”,
netværksdag, folkemødet, DSE 2.0.
Nord: Godt AW - ikke så mange deltagere, mandagscafeer går godt, i gang med at
arbejde
Syd: Går godt, arbejde med debatindlæg, sydcafe, godt AW.
Fyn: Mange der aflyste til AW, 4 rb’er der er gået.
Midt: Ganske vellykket AW. Rasmus er trådt af som formand. Kører på til det sidste.
Sjælland: Vellykket AW. Planlægger pre-gf og et andet sidste arrangement.
Hovedstaden: Godt AW, i gang med at planlægge hovedstadens mesterskab i debat og
pre-gf. Mistet en rb’er.
Mål for punkt: Kort orientering fra de forskellige teams og regioner.
3. Dataetiske principper
Bestyrelsen skal gennemgå de nye dataprincipper fra EU's nye
databeskyttelseslovgivning, og hvilke nye processorer det medfører.
MAG fortæller om hvilken påvirkning EU’s nye databeskyttelseslovgivning har på DSE. EU
vil gerne beskytte borgernes oplysninger. EU vil give bøder hvis virksomheder eller
foreninger ikke overholder det. Det kan komme op på 10% af omsætningen i bøder. Det
kommer til at betyde for DSE at folk nu kan blive slettet i dse igen. Der arbejdes på at
nemoa overholder alle reglerne. Lokalt betyder det at man ikke længere må have
dokumenter med kontaktoplysninger på gooogle docs og det skal sletttes efter 1. maj.
Man må dog godt bruge sharepoint og onedrive. Der bliver sendt en guide til at
overholde disse regler ud til de ansatte, sek og bes. Adgang på nemoa bliver begrænset
til kun det man skal bruge.
Mål for punkt: Orientering af Bestyrelsen om ny dataforordning, og nye principper
4. Politisk orientering v/ JBN
JBN orienterer om det skolepolitiske landskab og giver indsigt i hans politiske arbejde siden
sidste bestyrelsesmøde.
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Praksisfaglighed:
Politisk flertal for at skolen bliver mere praktiskorienteret. Next Step: 9 konkrete forslag.
Møder med ordførerne som var begejstrede på flere punkter. Artikel i politikken.
KL børn- og ungetopmøde:
Stor succes
JBN holdte tale (gik super godt) og snakkede om at JBN DSE kan komme ud og snakker om
det politiske oplæg i kommunerne.
Vi havde en DSE stand hvor vi sælger elevvenlige kommuner.
Klageinstans:
De første 2 sager er blevet taget op. Begge sager har taget 6 måneder og begge elever
nåede at gå ud af skolen. Det er nødt til at tage meget kortere tid.
Bad efter idræt:
Samme argumenter som før.
Teknologiforståelse:
Ministeren og regeringen har haft meget fokus på det.
Fag der hedder teknologiforståelse, vi bakker op. Teknologiforståelse skal handle om alt
inden for tek og internet.
DM i fagene:
Rigtig mange deltagere, en del mediedækning. Stor succes. Politik: fedt at være ”nørd”,
det skal være sjovt at gå i skole.
Trivselsmåling/ elevdata:
Kommunerne har misbrugt data. VI har slået hårdt ned på at det ikke er ok.
Vi har forslået at kommunerne SKAL bruge statens værktøjer. Undervisningsministeren er
i mod trivselsmålingen.
Ødelægger det hele når det ikke er anonymt.
Kritik af ministeren:
Altinget artikel
Hun gør ikke nok for at implementere reformen. Riisager gør ikke noget - hun vil kun
forkorte dagen. RR-beretning: ministeret har ikke gjort det godt nok. Det er ministerets
overordnede ansvar at følge op det.
Konflikt:
Overenskomstforhandlingerne er i gang. Forhandlinger er brudt sammen. Der er varslet
strejke OG lockout på en lang række områder inden for den offentlige sektor. Tidligst 4.
april og senest i maj. Nu er de så i gang med at prøve at lande en aftale med forligsmanden.
Går ud stærkt ud over dem der skal til eksamen men samarbejdet ude lokalt går også ned
af bakke og det er noget vi elever kan mærke. Hvad skal vi melde ud? Forholde os i midten,
gå sammen med lærerne eller KL? Hvad er det bedste for eleverne?
Skal vi gøre noget under lockouten og hvad?: Gå hårdt på Riisager - hvad skal vi gøre nu
Riisager, fremtidig uddannelse osv.
Gå lidt ud af konflikten og vente til at der kommer stor konflikt.
Svær konflikt at holde styr på, oplyse eleverne. Den enkelte elev har jo ikke nogen holdning
ud over at de ikke vil have en konflikt. Serie af videoer med oplysning? ”stor konflikt - hvad
betyder det for dig” enighed i BES.
DSE er også usikre på hvad der sker. Få noget ud af ministeret. Vi ved ikke særlig meget
lige nu.
Ghettoudspil:
Stopprøver: Teste 0.klasse i dansk, 46 skoler i Danmark, efter 3. test hvor de ikke har
bestået (de får ekstra dansk efter 1. prøve) skal de gå om. Vi har meldt ud at vi er uenige
og er imod at eleverne bliver testet så mange gange. Vi mener at underviserne allerede
ved at eleverne har sprogproblemer. Skolelederne har allerede nu mulighed for at bede
eleverne at gå om.
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Sanktioner overfor dårlige skoler: Staten skal kunne overtage de meget dårlige skoler og
have mulighed for at lukke dem. Der er alt for mange skoler der virkelig ikke klare sig godt.
Det virker voldsomt at staten som ikke kender området og borgerne skal overtage og styre
en skole. Hvad med kommunerne. Flere midler altså flere penge, mere opmærksomhed og
fokus på de dårligt stillede skoler i stedet for. Staten er nødt til at gribe ind der hvor det
går dårligt men med midler og faglig viden og ikke styring og lukning.
Der bliver diskuteret problemer med ghetto’er og skolerne i de udsatte områder.
Børnechecken bliver fjernet hvis man har mere end 15% fravær:
Skal vi blande os eller blive ude af debatten? Det er forældrenes ansvar at opdrage børnene
men skal vi straffe dem? Gribe debatten an på en anden måde? Straffer vi også barnet med
at tage børnepengene? Behøver fravær at handle om ghettoer?
Gode karaktere fra anden etnisk baggrund skal udløse checks med penge til kommunerne:
Vil det ik’ medføre flere penge til de allerede velstillede kommuner? Skal vi derimod give
penge til de skoler der er dårligt stillede og som har mange problemer? Skolerne vil kunne
tjene mange penge på det. Måske burde vi fordele pengene på en anden måde så alle for
noget ud af dem.
Mål for punkt: Bestyrelsen bliver orienteret på den uddannelsespolitiske front.
5. International inspirationstur – hvad har vi fået med hjem?
21.30
JBN, CPA, SGB, SAP & OSJ var i januar på dette års internationale tur. Der fik de sig en
masse erfaringer, gode som dårlige.
SGB, SAP og OSJ holder oplæg med erfaring og viden fra besøg og afsluttede med
spørgsmål fra BES.
Mål for punkt:

Lørdag
6. Regional tid
08.00
Der diskuteres internt i regionerne, hvordan regionbestyrelserne kan fungere optimalt,
hvordan man håndterer eventuelle problemstillinger og planlægger kommende
arrangementer.
Mål for punkt: Løsning af eventuelle problemstillinger og planlæggelse af kommende
arrangementer i regionerne
7. DSE 2.0 – Danske Skoleelever til serviceeftersyn
11.00
På baggrund af drøftelserne til de to sidste bestyrelsesmøder har CPA & JBN
udarbejdet et forslagshæfte, der er et bud på hvad vi som bestyrelse skal stille af
vedtægtsændringer mm til Generalforsamlingen.
Lukket punkt.

Mål for punkt: Bestyrelsen forsætter viderearbejdet med DSE 2.0
8. Kurser til Generalforsamlingen
17.00
ANM fremlægger dette års kursus for Generalforsamlingen. Bestyrelsen drøfter kurset i
mindre grupper, og slutter af med at øve kurset med den sekretariatsfrivllige de bliver
tildelt.
Lukket punkt.
Mål for punkt: Øvning af Generalforsamlingens kurset.

Søndag
9. Evaluering af Aktivweekender

09.00
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Hver region får mulighed for at fortælle hvordan det er gået med deres aktivweekend, og
resten af bestyrelse kan komme med inputs og råd.
Bestyrelsen sad i blandede grupper og snakker ud fra nogle spørgsmål.
Der bliver snakkede om antal deltagere og hvorfor antal af deltagere er faldet så kraftigt.
Udover det bliver der snakket om hvor kurser og det sociale har foregået og der bliver
udvekslet erfaringer.

10.

11.

12.

13.

Mål for punkt: Evaluering af aktivweekender
Status på generalforsamlingen
ANM, OSM og VJM fremlægger interntidsplan, program og weekenden som helhed. Dette
er lavet ud fra konceptet der blev godkendt til bestyrelsesmødet i december, og med de
tilføjelser og ændringer som bestyrelsen havde.
ANM snakker om hvordan det går med gf med deltager antal og de gyldne papirer bliver
gennemgået.
Mål for punkt: Bestyrelsen får større indsigt i vores fælles Generalforsamling
Status på Policy Lab
ANM og APB fremlægger interntidsplan, program og weekenden som helhed. Dette er
lavet ud fra konceptet der blev godkendt til bestyrelsesmødet i december, og med de
tilføjelser og ændringer som bestyrelsen havde.
Der bliver gennemgået indeen mere konkret.
Mål for punkt: Bestyrelsen får større indsigt i vores fælles Policy Lab
Overlevering til den kommende bestyrelse
Bestyrelsen arbejder i mindre grupper og som samlet bestyrelse med spørgsmålet; Hvad
giver vi videre til bestyrelsen?
Der bliver brainstormet på hvad bes skal overlevere til bes: Få søvn nok, lav arbejdet, ikke
vær bane for at byde ind, fokus på hvervning, åben formandskab.
Bes skal skrive overlvering ude i regionerne til det kommende lokale formandskab.
Mål for punkt: Bestyrelsen får givet sine erfaringer videre til den næste bestyrelse.
Eventuelt
Der bliver spurgt til snapchatfilter til GF.
Der bliver snakket om bestyrelsesmøderne til GF om de skal forblive lukkede og at
ændringsforslagene skal ud til de aktive hurtigere.
Der bliver forslået at digitalisere talerlisten til gf med app eller sms og CPA tager det med
videre og det er måske noget der kan arbejdes på til næste år.
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