Dagsorden til bestyrelsesmøde
24- 26. august 2018 på SGB, OSJ og SAP
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Pkt.
1

Emne
Formalia
a. Valg af referent og ordstyrer
OSJ: valgt til ordstyrer
SAP: Valgt til referent
b. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
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Indsuppleringsvalg
19.05
Der er 4 opstillede kandidater til bestyrelsen, disse skal stemmes om
Signe er valgt med fuld tillid som næstformand Vendssysel
Sebastian er valgt med fuld tillid som næstformand i Himmerland
Sigrid er valgt med fuld tillid som næstformand i Sydsjælland
Freja er valgt med fuld tillid som formand i Nordsjælland
Mål for punkt: Bestyrelsen stemmer om opstillingerne
Lokal, team og projekt status
19:15
Lokalafdelingerne giver en status på deres arbejde og teamsne forklarer kort hvad de har
arbejdet med siden sidst
Himmerland: Fokus på hvervning
Trekanten: Blandet
Midtjylland: går meget fint, første endagsarrangement – hygge intro, planlægger lige nu
et nyt arrangement
Fyn: ahr afholdt det andet endags arrangement, kom for sent ud med hvervning så der
kom ikke rigitg nogen,
Østjylland: har deres første arrangement om lidt, Kristian er gået af
Syd-vest: 2 der er trådt af dog 1 der er interesseret, arrangement på tirsdag, en del
aktive, i gang med at skrive deres andet debatindlæg,
Nordsjælland: Ikke så mange deltagere grundet dårlig dato,
Team Ledelse: Lokalopstart, Sarah sørger for den gode relationer og tager til mange
møde, der bliver pakket kasser på sek og opstart af arrangementer.
Østjylland: Arrangement der gik ret godt, igang med at planlægge næste arrangement
Københavns omegn: arrangement der ikke gik så godt – aflyst? Igang med at planlægge
nyt
København: arrangement på mandag, folk kommer ikke til møderne og en del opstart, en
lb der er gået af
Thy: lille arrangement, arrangement målrettet til elevråd, planlagt hvervedag,
Sydsjælland: Ny næstformand, arrangement blev aflyst
Vendsyssel: andet arrangement, fokus på hvervning
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Team 3: hverver i nordvestjylland, rundringer og laver kurser
Team 1: laver LK, opstartsproblemer i lokalfadelingerne,
Team 4: Det går godt i lokalafdelingerne, i gang med netværksdagen,
Team 5: det store team, ”kontaktpersoner”, opstartskursus i afdelingerne,
Team 2: Pl ansvarlige – meget fokus på arbejde, udfordring i sønderjylland,

Alle med: Uddannelsesweekend hos de handicappedes hus,
Elevinddragelse: Kolding og snakke om el, arrangementer og møder i september
DM i fagene: Rundringer RM events, 25 RM events, 3500 elever indtil videre,
Wifive: Fokus på de digitale kørekort, kurser til indskoling

Tid
Fredag
19.00
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Mål for punkt: Bestyrelsen bliver opdateret på status
Landskonferencen 18’ koncept ansøgning v. SRD, SOS
Teamet med ansvar for LK har udarbejdet et koncept for landskonferencen, dette
omhandler, tema, program, underholdning mv.

19.25

Signe gennemgår konceptansøgning til LK18’ dialog om debatten.
SEH: andet navn end dialogmøder, Bes er enige
Der bliver stillet spørgsmål til signe og ledelse
Der er ikke fundet en skole men vi er på udkig.
Konceptansøgningen er godkendt med fuldt flertal.

O
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Mål for punkt: Bestyrelsen vedtager eller forkaster konceptet for LK18
Policy Lab efterår 18’ v. CJL, SOS
Teamet med ansvar for PL har udarbejdet et koncept for Policy lab, dette omhandler,
tema, program, underholdning mv.
Carl gennemgår overordnet konceptansøgning til PL18 efterår.
Jonas gennemgår første lab og mere detaljeret de skoler som de har udviklet.
Mikkel D gennemgår lærerlabet

20.10

Ros fra SEH omhandlende nytænkning af PL
Også ros fra Thea. Spørgsmål til fremlæggelse af skoler under weekenden.
Bes er glade for konceptet
Konceptansøgning er godkendt med fuldt flertal.

V
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Mål for punkt: Bestyrelsen vedtager eller forkaster konceptet for PL18 efterår
Politisk session v. SGB
Formanden orienter om relevante politiske emner og hvad der er sket siden sidst
Der sker ikke så meget her i opstarten.
UPV: Ny EVA rapport. 40 % af de ikke uddannelsesparate oplever ikke at der sker noget.
Debat om UPV. Skal den beholdes eller ej?
MKO: meget godt med et wake-up call som UPV.
Hvad skal vi gøre med dem som ikke er uddannelsesparate?
Skal man informere allerede fra 6. klasse?
Fokus på at hjælpe ikke-uddannelsesparate
Debat om hvordan vi skal hjælpe og hvornår vi skal gribe ind.
Skolepres:
2 politiske fløje hvor den ene ende vil de ikke gære noget ved problemet og den anden
ende hvor alt skal væk. Sarah og DSE er i gang med at oprette
Vi vil nuancere debatten ved at lave en skolepres kommission. Vores ansatte Tanja er i
gang med at fonde penge. Modsvar til ministeren som har lavet en preskommission uden
unge mennesker.
Enig i bestyrelsen om at det er en god ide. Der bliver vendt hvad der presser. Valg af
ungdomsuddannelses og sociale medier og i sær vejledning. Rigtig meget fokus på EUD

20.40
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under vejledningen og stx osv. Totalt blevet glemt.
Sorømødet:
Sarah orienterer om sorømødet. Spændende, meget networking, charmerede sig ind på
diverse skolepolitiske folk.
Mobilfri skole:
Vigtigt at lære at håndtere mobiltelefoner og ikke fjerne dem. Dårlig ide. Vi skal ikke bare
lade eleverne bruge mobilen men vi skal lærer at bruge dem hensigtsmæssigt. Brug for et
kompromis. På nogen skoler er det op til klasselærerne selv og mange skoler skal de
afleveres om morgenen. Det er et problem med mobilerne men hvad skal der gøres?
Forbud, regulering eller inddragelse af mobilerne? Hvad gør man når man kommer ud af
skolen og har mobilen hele tiden. Mobilen som et værktøj.

V
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Korte skoledage:
Alle vil gerne forkorte skoledagen så nu skal vi finde ud af hvad vi vil undvære.
Evt. ikke noget
Mål for punkt: Bestyrelsen bliver orienteret om den skolepolitiske situation
Internationaltur v. SOS
På sidste bestyrelsesmøde fik ledelsen mandat til at arbejde videre med en række
destinationer, ledelsen har efter flere længere overvejelser taget en beslutning om
hvilket land turen skal gå til. Dette vil bestyrelsen blive underrettet om.

21.40

SOS forklarer hvorfor der er blevet valgt USA og hvor i USA vi skal hen og hvad vi har
tænkt på at besøge. Planen er at kører fra Chicago til San Diego og ende i San Fransisco.

A
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Mål for punkt: Bestyrelsen bliver orienteret om det foreløbige arbejde med den
internationale tur
Lokaltid del 1 v. OSJ
Bestyrelsen får tid til at arbejde med det lokale arbejde ude i deres respektive afdelinger.
OSJ snakker om vigtigheden i Årshjul og at de skal følges da det gør det meget nemmere
at hverve og få folk til at komme.
Planer og arrangement ansøgninger. Nye arrangement ansøgninger gør det hurtigere og
nemmere at klare opgaver fra sekretariatets side.
Mål for punkt: Bestyrelsen arbejder med det lokale arbejde og får lavet en række
opgaver hertil
Lokaltid del 2 v. OSJ
Bestyrelsen får tid til at arbejde med det lokale arbejde ude i deres respektive afdelinger i
samarbejde med deres sekretariatsfrivillige.
Mål for punkt: Bestyrelsen får arbejdet med det lokale og får lavet en række opgaver
hertil
Debatindlæg v. SGB
Vi laver opfølgning og afslutning på de debatindlæg vi arbejdede med sidst. Sarah
hjælper bestyrelsen med at færdig skrive debatindlæggene og de bliver sendt afsted til
diverse aviser og lokale redaktioner.
Mål for punkt: Debatindlæggene vi påbegyndte i før sommer bliver helt færdige
Orientering vedr. ansatte v. SOS

Lørdag
09.00

13:00

14:00

15:30
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Ny ansat kommunikations konsulent som skal producere videomateriale, stå for sociale
medier og hjælpe med eksterne politiske opgaver.
A
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Sociale medier v. SOS
Bestyrelsen drøfter retningslinjer for de sociale medier, og hvordan vi kan bruge dem
bedre
Brainstorm om hvad vi bruger SoMe til:
Hvervning, kampagner, promoverer, fællesskab, tidsfordriv, events, få nye venner,
memes, tilfredsstillelse, kontakt med andre, identitet, vigtig info, politiske budskaber,
news, business,

16:00

Hvad skal vi bruge SoMe til:
Gør opmærksom på de fede ting ved LB
Undervise, sætte dagsorden
Promovere Gratis mad
Interaktivt
Hvad skal vi ikke bruge det til:
Fake news – falske oplysninger
Ingen hvalparalleller
Balance i kritik og bare shittalk
Selvmodsigelse – styr på det både politisk og organisatorisk så der ikke opstår forvirring
Hold den gode tone
Hold jer fra dumme ting
Slutshaming

12

Mål for punkt: Bestyrelsen for dannet nogle rammer for deres brug af sociale medier
Hvervning

17:00

Bestyrelsen skal i ikke-selvhandicappende-undgåelsesadfærd i samarbejde med
sekretariatet hverve til introkurser og øvrige lokale arrangementer
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Mål for punkt: Bestyrelsen hverver
Evt.

18.00

