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Sådan læser du årskataloget

Årskatalog 2020

DSE udbyder hvert år en lang række tilbud til elever, elevråd,
lærere, skoler og kommuner. Disse tilbud favner bredt;
fra forskellige kurser og aktiviteter til diverse materialer.
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SEKTIONSNAVN og UNDERTITEL

Om Danske
Skoleelever
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Om Danske Skoleelever

Danske Skoleelever

• DSE ER FOR OG AF ELEVER
Vi er til for elevernes skyld, ligesom det er eleverne,
der bestemmer, hvad der skal laves i organisationen.
• DSE ER EN FRIVILLIG FORENING
Vores arbejde baseres hovedsagligt på frivilligt arbejde,
og det er ofte elever, der udfører vores aktiviteter.
• DSE ER EN INTERESSEORGANISATION
Vi varetager elevernes uddannelsespolitiske interesser
over for politikere, presse og andre interessenter på
skoleområdet.
• DSE ER ELEVERNES FAGFORENING
Vi kæmper for at sikre det gode skoleliv til alle elever
på danske grundskoler – det vil sige alle folke-, special-,
privat-, efter-, fri- og ungdomsskoler.

• DSE ER TVÆRPOLITISK
Vi knytter os ikke til bestemte partiers politik, men
arbejder med alle partier for at sikre de bedste vilkår
ude på skolerne.
HVORDAN ARBEJDER VI?
DSE ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen vælges af
DSE’s medlemmer på Generalforsamlingen og leder
organisationen for et år af gangen.

Om Danske Skoleelever

HVEM ER VI?

Derudover har organisationen et sekretariat bestående
af professionelle medarbejdere og ca. 20 sekretariatsfrivillige – unge mennesker, der har valgt at tage et år
ud af kalenderen for at arbejde fuldtid for organisationen. Sekretariatet hjælper bestyrelsen med det daglige
arbejde, men har ingen politisk beslutningskraft.
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Hvordan bliver du medlem
Elevrådsmedlemskab
Alle skoler kan blive medlem af Danske Skoleelever. Det
er elevrådet, der kan melde skolen ind i DSE.
Som medlemsskole får I hvert år tilsendt Elevrådshåndbogen, I har mulighed for at få et gratis elevrådskursus,
som I selv vælger, og kan desuden sende jeres elever
gratis på vores stormøder. Modsat ikke-medlemsskoler,
så har medlemsskoler den fordel, at de må stemme
til stormøderne.

Kontingentet for et elevrådsmedlemsskab
af DSE er 6,- pr. elev, der går på skolen
ved kontingentets opkrævning.
Der er et minimumskontingent på 499,og et maksimumkontingent på 3.499,- Så
er der under 84 elever på skolen, betaler
man stadig 499,- og ved flere end 500
elever, betaler man maksimalt 3.499,
Hvis skolen ikke tidligere har været
medlem af Danske Skoleelever, så koster
det første år kun 499,- upåagtet antallet af elever. Herefter følger prisen igen
elevantallet, hvis man ønsker at forsætte
medlemskabet året efter.
Der betales medlemskontingent én gang
årligt

Kontakt Danske Skoleelever for at blive
medlem

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk

For kun 20 kr. om året kan du blive personligt medlem og
støtte DSE, så vi kan gøre endnu mere for dig som elev.
Som personligt medlem får du mulighed for at deltage
på en masse eksklusive arrangementer, få en masse
fedt DSE merchandise, som kun er tilgængeligt for dig
som medlem, og få nyhedsupdates om alt inden for
skoleområdet.

Prisen for et personligt medlemsskab af DSE
er 20,Der betales medlemskontingent én gang
årligt.

Kontakt Danske Skoleelever for at blive
medlem

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk

Om Danske Skoleelever – Hvordan bliver du medlem

Personligt medlemskab
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Aktiviteter i Danske Skoleelever
Generalforsamling og
landskonference
– DSE’s politiske stormøder
Fordi DSE er elevernes organisation, er det også
eleverne, der bestemmer!
Vil du som elev have indflydelse på, hvad DSE skal lave
af aktiviteter, og hvad DSE skal mene om grundskolen,
så er det på stormøderne, det sker. Her bestemmes
DSE’s politik og indsatser.

Alle elever i den danske grundskole kan deltage, men kun
dem fra medlemsskoler har stemmeret/er delegerede.
Medlemsskoler kan sende 5 til 9 elever til møderne
med stemmeret alt efter skolens størrelse:

1-249 elever		
250-399 elever		
400-549 elever		
550-799 elever		
800 eller flere elever

5
6
7
8
9

delgerede
delegerede
delegerede
delegerede
delegerede

GENERALFORSAMLINGEN
Dette er den øverste myndighed i DSE. Her vælges
en bestyrelse, der leder organisationen frem til næste
generalforsamling, og der vedtages politiske holdninger,
indsatser og regnskab for organisationen.

Elever fra ikke-medlemsskoler kan også deltage, men
vil ikke have stemmeret/er observatører.

LANDSKONFERENCEN

Ud over det egentlige stormøde er der også andre spændende og sociale aktiviteter, for eksempel workshops eller
rollespil, ligesom der lørdag aften er gallafest.

Den næstøverste myndighed i DSE. Her evalueres det
sidste halve års arbejde, og indsatsen for det næste
halve år planlægges og opkvalificeres.

Der deltager flere hundrede elever på stormøderne,
så de fleste tager hjem med en masse nye venner.

Skole i Midtjylland

Stormøderne afholdes over en weekend,
fra fredag eftermiddag til søndag middag

GENERALFORSAMLINGEN: Foråret
LANDSKONFERENCEN: Efteråret

DSE sender invitationer ud pr. mail til alle
skoler, hvor alle oplysninger vil stå, ligesom
vi annoncerer på hjemmeside og Facebook

MEDLEMSSKOLER:
Gratis (kan sende ubegrænset antal elever
afsted, men se modstående side for
delegerede-status)
Eleverne/skolen betaler selv for transport

IKKE-MEDLEMSSKOLER:
750,- pr. deltager.
Eleverne/skolen betaler selv for transport.
Hvis du efter tilmelding finder ud af, at du
ikke kan komme alligevel, skal du melde fra
senest en uge inden stormødets start.
Overtrædelse af dette medfører en afgift
på 650 kr.

www.skoleelever.dk – Find tilmeldingen på
vores hjemmeside
Alkoholfrit
Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk

Om Danske Skoleelever – Aktiviteter i Danske Skoleelever
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Regionsweekender
– Samlinger for lokalafdelinger i DSE
Regionsweekenderne byder på både kurser, hygge og
sjov. Her vil elever fra lokalafdelingerne i din region
mødes og få en masse gode idéer og input til en bedre
skoledag, både på din skole, men også rent politisk.
Weekendernes tema vil være fra DSEs formandskabs
politiske oplæg, stress og pres, elevinddragelse eller
virkelighedsnær undervisning. Udover kurser og sparring med elever fra andre skoler i din region, vil der
være sociale aktiviteter, tema-fest og ikke mindst en
masse nye venskaber i vente.

Alle elever fra den pågældende region

Regionsweekender afholdes normalt
på en skole

En weekend, fra fredag eftermiddag til
søndag middag.

September-Oktober

Vi annoncerer på hjemmeside og Facebook

Gratis
Alle lokalafdelinger har en Facebook-side (DSE + pågældende lokalafdeling), hvor Regionsweekenderne vil
blive annonceret.

www.skoleelever.dk – Find tilmeldingen på
vores hjemmeside

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk

Alkoholfrit

Intensiv

Intensiv holdes på en efterskole i Midt
jylland

– Uddannelsesuge i sommerferien
DSE afholder hver sommer Intensiv: en uddannelsesuge, der giver dig mulighed for at blive en større del af
organisationen og det arbejde, DSE laver året rundt.
Intensiv er blandt andet taleteknik, samarbejde og personlig udvikling. Det er nye venner, et unikt fællesskab
og en masse skæg og ballade. Det er også her, at
Danske Skoleelevers kursusholdere bliver uddannet.
Alt i alt; Du kommer helt bestemt ikke til at kede dig!

1 uge

Uge i juli/august

DSE sender invitationer ud pr. mail til alle
personlige medlemmer, hvor alle oplysninger vil stå, ligesom vi annoncerer på
hjemmeside og Facebook

550,- (kræver at man er personligt medlem, se side 13)

www.skoleelever.dk – Find tilmeldingen på
vores hjemmeside

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk

Alkoholfrit
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Om Danske Skoleelever – Aktiviteter i Danske Skoleelever

Personlige medlemmer

Policy Lab
DSE Policy Lab tilbyder personlige medlemmer af Danske Skoleelever nogle ekstra spændende muligheder!
Weekenden har altid et spændende, aktuelt emne.
Eksempelvis kan du lære, hvordan du får mest mulig indflydelse, hvordan du bliver den sejeste elevrådsformand,
eller at stable aktiviteter og kampagner på benene.

Skole i Midtjylland

En weekend, fra fredag eftermiddag til
søndag middag

4. - 6. oktober 2019

DSE sender invitationer ud pr. mail til alle
personlige medlemmer, hvor alle oplysninger vil stå, ligesom vi annoncerer på
hjemmeside og Facebook. Desuden ringer
vi til alle skoler for at følge op på, om I har
modtaget invitationen.

Gratis (for personlige medlemmer se s.13)

www.skoleelever.dk - tryk på tilmelding

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk

Alkoholfrit
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Danske Skoleelever (DSE) ønsker at skabe det gode
skoleliv for alle elever, og vi har altid tid til at hjælpe jer
med at gøre en god skole bedre.
Derfor tilbyder vi at sende en af DSE’s sekretariatsfrivillige eller ansatte konsulenter ud til en uforpligtende
snak om vores organisation og om, hvad vi kan gøre
for jeres skole!
Vi har altid tid til at hjælpe.
RING TIL OS PÅ 70 22 00 33

Om Danske Skoleelever – Aktiviteter i Danske Skoleelever

Besøg af Danske Skoleelever
på din skole
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Kurser
19

Til elever

Kurser – Til elever

Kurser – Til elever

Aktivt Elevrådskursus
Hvad stiller i op? Nu er det jer der er elevrådet. Men
hvad vil det overhovedet sige at være i et elevråd?
Hvor skal I starte og hvordan gør man? På dette
kursus bliver I som elevråd skudt i gang med elevrå
dets arbejde.
HVORFOR BOOKE KURSET?
Elevrådsarbejde er jeres første møde med demokratiet.
Vi mener i Danske skole Elever, at grundskolen skal vise
og udøve demokrati for og med eleverne. Men vi ved
godt, at det kræver træning, viden, færdigheder og
kompetencer for at man er et dygtigt og demokratisk
elevråd. Derfor tilbyder vi dette kursus, hvor I som
elevråd klædes på til arbejdet, så I kan sikre den bedste
skoledag for eleverne på jeres skole.
HVAD KAN DU LÆRE?
· Viden om jeres rettigheder som elevråd
· Viden om hvad er vedtægter, dagsordener, årshjul
mm.
· Færdigheder i elevrådsledelse
· Færdigheder i planlægning af beslutninger og debat
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· Inspiration til aktiviteter og forløb i kan fortage i
jeres elevrådsår

ARRANGER KURSET PÅ KOMMUNALT PLAN
Se side 36. Her samles elevrådsrepræsentanter
fra alle skoler i kommunen til en fælles inspira
tionsdag – fællesskabet giver en særlig udbytterig
dimension til kurset.

Elevrådet

Tid og sted aftales ved booking.

Kurset tager ca. tre timer, men kan tilpasses i både omfang og indhold.

Kurset afholdes af DSE’s frivillige

MEDLEMSSKOLER
Som medlemsskole kan ét af kurserne ”Aktivt
Elevrådskursus” eller ”Krop, Kommunikation
og taleteknik” bestilles gratis hvert skoleår.
Ønskes flere kurser i løbet af skoleåret er
prisen herfor kun 795,- pr. kursus for medlemsskoler

Kurser – Til elever

Dato aftales i fællesskab

IKKE-MEDLEMSSKOLER
For ikke-medlemsskoler koster et kursus
2.245,Prisen dækker en underviser / op til
30 deltagere.
Pris er ekskl. moms og transport til underviser.

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Krop, kommunikation og taleteknik
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HVAD KAN DU LÆRE?
· Viden om hvordan krop og tale er et
kommunikationsværktøj

Tænker du: Hvordan får jeg de andre elever, forældre
og lærere til at forstå mig? Hvordan kan jeg effektivt
fortælle om elevrådets arbejde, så andre elsker det lige
så meget som mig? Hvordan virker jeg overbevisende
overfor de voksne? På dette kursus bliver du trænet i
effektiv kommunikation med krop og tale.

· Færdigheder i argumentationsteknik

HVORFOR BOOKE KURSET?

· Færdigheder i at tale til fremlæggelser,
præsentationer mm.

En stor del af elevrådsarbejdet handler om jeres evne
til at sende netop de signaler ud i et rum, der får andre
mennesker til at tænke og føle det, I gerne vil have
dem til at tænke og føle i det øjeblik. Kroppen udgør
70% af vores kommunikation til andre mennesker.
Derfor er krop og taleteknik et vigtigt element for at
få demokratisk indflydelse på skolen, succes som elevrådsrepræsentant og brænde igennem når du deltager
på møder eller holder taler!

· Færdigheder i hvordan du er virker overbevisende
og taler fængende

· Færdigheder i hvordan du præsenterer dig selv
overfor voksne i bestyrelser, råd mm.

Elevrådet

Tid og sted aftales ved booking, kurset tager ca. tre timer, men kan tilpasses i både
omfang og indhold.

Dato aftales i fællesskab

MEDLEMSSKOLER:
Som medlemsskole kan ét af kurserne
”Aktivt Elevrådskursus” eller ”Krop, Kommunikation og taleteknik” bestilles gratis
hvert skoleår. Ønskes flere kurser i løbet
af skoleåret er prisen herfor kun 795,- pr.
kursus for medlemsskoler. Ønskes flere
kurser i løbet af skoleåret er prisen herfor
kun 795,- pr. kursus for medlemsskoler.

Kurser – Til elever

Kurset afholdes af DSE’s frivillige

IKKE-MEDLEMSSKOLER:
For ikke-medlemsskoler koster et kursus
2.245,Prisen dækker en underviser / op
til 30 deltagere.
Pris er ekskl. moms og transport
til underviser

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Vi er UMR – Kursus som
Undervisningsmiljørepræsentant
Vil du være med til, at præge din skole og dit under
visningsmiljø? Har du lyst til at skabe forandringer, der
gavner dig og andre elever? Vil du gerne være med til at
gå forrest og sikre at dine og andre elevers oplevelser,
ønsker og ideer bliver bragt i spil på din skole? – Så er
dette kursus noget for dig!
HVORFOR DELTAGE PÅ KURSET?
Kun få skoler har udpeget undervisningsmiljørepræsentanter (UMR)blandt eleverne. Og det er en skam, for
UMR arbejder for undervisningsmiljøet, og dermed for
god trivsel og læring for alle. DSE og DCUM udbyder
nu et UMR-kursus, hvor elever klædes på til at deltage
i arbejdet med skolens undervisningsmiljø. Alle skoleelever har ifølge undervisningsmiljøloven ret til et godt
undervisningsmiljø, og loven dækker alle aspekter lige
fra mobning til ulækre toiletter.
HVAD KAN DU LÆRE?
· Viden om undervisningsmiljø og elevers mulighed
for at påvirke deres undervisningsmiljø
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· Introduktion til undervisningsmiljøvurdering,
arbejdsmiljøgrupper og veje til at samarbejde med
ledelsen på skolen
· Inspiration og ideer til hvad I kan arbejde med, når
I gerne vil forberede jeres undervisningsmiljø, bl.a.
via virkelige cases fra andre skoler.
· Konkrete værktøjer til at inddrage andre elever
og metoder til, hvordan man udvikler gode ideer
sammen.
· Træning i og gode tips til at komme ud med sine
budskaber på en overbevisende måde
· Hjælp til og forståelse for hvad der skal til for, at
komme igennem med jeres ideer og at ide bliver til
virkelighed.
ARRANGER KURSET PÅ KOMMUNALT PLAN
Se side 36. Her samles elever fra alle skoler i kommunen til en fælles inspirationsdag – fællesskabet
giver en særlig udbytterig dimension til kurset.

Elevrådet eller elever valgt som undervisningsmiljørepræsentanter

DSE sender invitationer ud pr. mail til alle
skoler, hvor alle oplysninger vil stå, herunder tid og sted, ligesom vi annoncerer på
hjemmeside og Facebook.

Kurser – Til elever

Kurset foregår over en enkelt dag
fra 9.00- 14.00.

Kurset afholdes af Danske Skoleelever i
samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø

Pris er 1000 kr. pr. elev. Prisen er inkl.
Forplejning. Pris er ekskl. moms

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller dse@
skoleelever.dk
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Eksamenskursus –
Bliv Klar til Afgangsprøven
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Er du nervøs for de kommende afsluttende prøver og
eksamener? Får du ikke altid de karakterer og resul
tater, du har potentiale til under eksamen? Eller vil du
bare være endnu bedre og mere stabil til dine fremlæg
gelser og eksaminer? Så er dette kursus præcist det,
du leder efter. Kurset handler ikke om de enkelte fag
og fagligt indhold, men generelt om det at håndtere en
eksamenssituation og gå til afsluttende prøve.
HVORFOR BOOKE KURSET?
I Danske Skoleelever kæmper vi for en god skoledag
for alle elever. Eksamener og tests er en del af nutidens skole, men for mange elever opleves det som et
stressende element i skolelivet. Derfor tilbyder Danske
Skoleelever et kursus, der skal vende en eksamens- og
præstationssituation til en læringssituation. Eksamen
skal være en situation, man kan lære noget af og alle
elever skal opleve skoledagen som motiverende også
i test og eksamenssituationer.

HVAD KAN DU LÆRE?
· Viden om krav og prøveformer
· Viden om hvordan du styrer din læseferie bedst
muligt
· Hvordan virker de forskellige prøveformer
· Træning i at kontrollere dine nerver og
mental træning
· Træning i fremlæggelse og argumentation
· Masser af tips og tricks til en vellykkede prøve

Elever i afgangsklasser
(primært til 9.klasse.)

DSE kommer ud på jeres skole og holder
kurset for jer.

Aftales i fællesskab

Kurset afholdes af DSE’s frivillige, altså
unge mennesker, som selv for nyligt har
afsluttet afgangsprøven. De kender derfor
til de mange udfordringer ved den mundtlige afgangsprøve.

Kurser – Til elever

Kurset tager 3 timer

PRIS:
Prisen er 1.495,- og dækker én underviser / op til 30 deltagere. Priser er ekskl.
moms.
Skolen dækker kursusholdernes transportudgifter

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Kurser – Til elever

Det gode klassemiljø
Vil I gerne arbejde med, hvordan i får endnu bedre trivsel
i klassen. Vil I gerne have en god snak om mobning
og sociale spilleregler i jeres klassefællesskab? Så er
Center for Elevrådgivnings workshops lige noget for jer.
HVORFOR BOOKE KURSET?
Et stærkt klassefællesskab er afgørende for læring,
trivsel og inklusion. Derfor tilbyder Center for Elevrådgivning workshops i hvordan I skaber gode rammer for
et godt inkluderende klassemiljø.
HVAD KAN DU LÆRE?
· Basisviden om mobning, fællesskab og inklusion
· Refleksion over, hvorfor fordomme og eksklusion
opstår.
· Viden om hvordan fællesskaber fungerer.
· Et bredere syn på at være normal og disponeret for
at deltage i et fællesskab

Elever og klasser i mellemtrin og udskoling

DSE kommer ud på jeres skole og holder
kurset for jer

Kurset tager ca. 3 timer og kan fylde en
hel temadag, hvis dette ønskes

Aftales i fællesskab

Kurset afholdes af center for elevrådgivningens frivillige, altså ældre elever, der
via deres erfaringer vil hjælpe yngre elever
med alt, hvad der foregår fra eleverne,
træder ind på skolen til de går hjem igen.

PRIS: Det gode klassemiljø tilbydes gratis
til klasser på skoler gennem Center for
Elevrådgivning.

Kontakt DSE på tlf. 70 22 00 33 eller
dse@skolelever.dk
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Demokratikursus
Disse kursusmoduler har til formål at undervise og informere elever om demokratiske principper, tankegange
og værktøjer. Disse virkemidler styrker den enkelte elev,
både i forhold til medbestemmelse, men også i forhold
til at møde andre medmennesker med synspunkter,
der er anderledes fra det vante. Der foregår en vigtig
udvikling i klasserne, hvor eleverne repræsenterer et
demokratisk potentiale i forhold til undervisningen.

Modulerne kan købes individuelt, men det er også
muligt at slå dem sammen til et længere kursus, evt.
i forbindelse med en temadag om demokrati

Samtidig er Elevrådet en vigtig demokratisk ressource
i skoleregi, som giver eleverne en stemme i forhold til
tiltag på hele skolen. Vi kan derfor se et demokratisk
potentiale på to niveauer; Ét i klasseværelset og ét på
hele skolen. Demokratiske opgaver og beslutningsprocesser markerer et stort velfærdspotentiale som gavner
eleverne i forhold til skolen, men også som fremtidige
aktører i samfundet.

2. Demokrati i forhold til andre styreformer –
information, diskussion samt fordele og ulemper.

Modulerne kan købes individuelt, men det er muligt at
slå dem sammen til et længere kursus, evt. i forbindelse
med en temadag.
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DEMOKRATIMODULERNE OMHANDLER FØLGENDE:
1. Demokrati i skolen, hvordan får man
medbestemmelse og indflydelse på undervisningen.

3. Retoriske og organisatoriske virkemidler i
samfund og institutioner – hvordan udnytter man sit
demokratiske potentiale.

MEDLEMSSKOLER
Prisen er 795,- pr. modul og dækker én
underviser / op til 30 deltagere.

DSE kommer ud på jeres skole og holder
kurset for jer

Ved køb af flere moduler kan der aftales
mængderabat.

Modul 1:
2-3 timer (Demokrati i Skolen)
Modul 2:
2-3 timer (Demokrati og Andre Styreformer)
Modul 3:
2-3 timer (Retorik og Organisation)
Modulerne kan samles til en ”Demokrati-dag” som varer 6-7 timer.

Priser er ekskl. moms. Skolen dækker
kursusholdernes transportudgifter

IKKE-MEDLEMSSKOLER:
For ikke-medlemsskoler koster et kursus
1.795,- og dækker én underviser / op til
30 deltagere.

Kurser – Til elever

Klasse/elevrådet/interesserede elever/
alle elever

Ved køb af flere moduler kan der aftales
mængderabat.
Pris er ekskl. moms og transport til underviser

Aftales i fællesskab
Kontakt DSE på tlf. 70 22 00 33 eller
dse@skolelever.dk
Kurset afholdes af DSE’s frivillige eller
bestyrelsesmedlemmer.
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Kontaktlæreruddannelsen
Føler du dig til tider alene med rollen som kontakt
lærer? Savner du sparring og metoder til at lykkes som
kontaktlærer? Ønsker du at sparke elevdemokratiet i
gang ude på din skole – så er denne uddannelse den
rette for dig

ARRANGER KURSET PÅ KOMMUNALT PLAN

At være kontaktlærer er en vigtig rolle; en rolle, der er
med til at sparke elevdemokratiet i gang ude på skolerne. Uden en motiveret kontaktlærer er der sjældent
et motiveret elevråd.

Se side 36. Her samles kontaktlærer fra alle skoler
i kommunen til en fælles kursusdag – fællesskabet og erfaringsdeling giver en særlig udbytterig
dimension til kurset.

HVAD KAN DU LÆRE?
· Viden om kontaktlærens formål, rolle og opgaver

· Viden om relevante love og regler på området
· Viden og færdigheder i 3 kontaktlærertyper
· Viden og færdigheder i at skabe det gode
elevdemokrati på skolen
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· Færdigheder i at facilitere den gode
aktivitetsplanlægning, det gode elevråds år og de
gode elevrådsmøder i samarbejde med eleverne

HVORFOR DELTAGE PÅ KURSET?

· Viden om hvad et godt elevråd er, elevrådets
historie og elevrådets rammer
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· Færdigheder i at møde de udfordringer, der opstår
ved opgaven som kontaktlærer

Kontaktlærere på landets grundskoler

Kurset varer ca. 6 timer og består af 2
moduler

Der afholdes åbne kurser i foråret og
efteråret

Kurset afholdes af DSE’s ansatte og en
frivillig

Kurser – Til lærere

DSE sender invitationer ud pr. mail til alle
skoler, hvor alle oplysninger vil stå, ligesom
vi annoncerer på hjemmeside og Facebook.

MEDLEMSSKOLE
Det fulde forløb 2999 kr. pr. deltager. Pris
for basis (1 modul) 2300 kr. pr. deltager
IKKE MEDLEMSSKOLE
Det fulde forløb 3599 kr pr. deltager. Pris
for basis (1 modul) 2900 kr pr. deltager
Alle priser er eks. moms.

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Kursus i elevinddragelse –
Pædagogisk dag
Kunne du tænke dig en faglig dag med kollegaerne
omhandlende elevinddragelse? Elevinddragelse handler
om aktiv deltagelse, om gensidig feedback og om at
skabe en klasse-, og skolekultur, der bygger på vær
dier som faglig og social ansvarlighed, demokratisk
sindelag og fællesskabsfølelse. Elevinddragelse har
konsekvenser for didaktikken og vedrører arbejdsformer
og progressionstempo samt undervisningens temaer
og dens kommunikations- og interaktionsformer. Lyder
dette interessant? Så er DSE’s kursus i elevinddragelse
noget for jer.
HVORFOR BOOKE KURSET?
Gennem de senere år har Danske Skoleelever i samarbejde med Aarhus Universitet forsket i betydningen af
elevinddragelse i undervisningen. Resultaterne peger
blandt andet på, at øget elevinddragelse i undervisningen medfører større motivation hos eleverne, og at
eleverne deraf bliver fagligt dygtigere, trives bedre og
udviser større samfundsengagement.
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HVAD KAN I LÆRE?
Med denne dag kan vi sammen sætte motiverende
og elevinddragende læringsmiljøer på dags-ordenen
og inspirere jer som lærerkollegie til at fokusere på
elevinddragelsen i undervisningen. I vil blandt andet
blive introduceret til den bagvedliggende teori, samt
konkrete ”undervisnings-greb”, der kan sættes direkte
i spil i undervisningen.

Det undervisende personale

Fra 2 timer til et dagsarrangement. Aftales i fællesskab.

Aftales i fællesskab

Kurset afholdes af DSE’s ansatte og en
frivillig

Kurser – Til lærere

DSE kommer ud på jeres skole og holder
kurset for jer.

Vi aftaler en pris ved booking.

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Til kommuner og fælleselevråd
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Tilpassede kurser til
kommunalt plan
Alle kurser i dette katalog kan tilpasses et kommunalt arrangement. Danske Skoleelever har et
øget samarbejde med kommunerne og nogle af
Danske Skoleelevers kurser og workshops fungerer
endnu bedre, når de afholdes på kommunalt plan.
Du kan altid ringe til os og få en samtale med
os, om hvad I har behov for i kommunen. Så vil vi
komme med vores bud på, hvordan vi imødekommer kommunens ønsker på bedste vis. På den
måde kan vi skræddersy et forløb, der rammer
kommunens ansatte og elever så tæt på deres
dagligdag som muligt.
Kontakt DSE på tlf. 70 22 00 33
eller dse@skolelever.dk

Opstartskursus af fælleselevrådet
Savner I råd og sparring til, hvordan man kan løfte
blikket fra at være elev på en skole til at repræsentere
hele kommunens elever i et fælleselevråd? Er I lige
blevet valgt ind og skal til at i gang? Så er dette kursus
det rette for jer.
HVORFOR BOOKE KURSET?
Eleverne i et fælleselevråd får i kommunen mulighed
for indflydelse på uddannelsespolitikken. Men hvordan
kommer man i gang med arbejdet som fælleselevråd i
kommunen? Målet med dette kursus er at ruste eleverne til dels at kunne arbejde selvstændigt og målrettet
med forskellige kommunale projekter og dels at kunne
udøve demokratisk indflydelse ind i kommunen.

· Inspiration til aktiviteter, politiske visioner, projekter
og andet, som de kan arrangere og gennemføre i
kommunen
· Arbejde på at få fastsat fælleselevrådets
målsætninger og ambitioner for det kommende år.

Derudover er kurset en god mulighed for at få rystet det
nye fælleselevråd godt sammen, og dermed optimere
mulighederne for et godt internt samarbejde, der kan
føre resultater med sig.

Danske Skoleelever kommer ud til kursusstedet arrangeret af kommunen.

Kurset tager ca. 5 timer

Dato aftales i fællesskab

DSE’s Elevsupportere tilkoblet kommunen

For kommuner der ikke er Elevvenlig
Kommune - 9.995,Gratis for fælleselevråd i elevvenlige
kommuner
Priser er ekskl. moms og transport for
undervisere

Kurser – Til kommuner og fælleselevråd

HVAD KAN DU LÆRE?
· Basal viden om arbejdet med skole- og
uddannelsespolitik på kommunalt plan og om
vedtægter, dagsordener mv

Elevrepræsentanter valgt til kommunens
fælleselevråd

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Elev i skolebestyrelsen
HVAD KAN DU LÆRE?
· Viden om skolebestyrelsens opgaver

Mangler jeres elevrådsrepræsentanter til skolebesty
relsen viden om skolebestyrelsens opgaver og kom
petencer i at kunne deltage optimalt og bidrage med
gode og brugbare inputs. Så er dette kursus det rette
for jeres elevrådsrepræsentanter.

· Viden om hvad vil det sige at sidde i
skolebestyrelsen, og hvad din rolle som
elevrepræsentant er

HVORFOR BOOKE KURSET?

· Færdigheder i hvordan du som elevrepræsentant
agerer før, under og efter skolebestyrelsesmøder

Skolebestyrelsen er skolens politiske ledelse og der
hvor den demokratiske debat om elevernes dagligdag
finder sted. Eleverne skal inddrages i skolebestyrelsen
gennem to repræsentanter. Men mange elever mangler
viden om skolebestyrelsens opgaver og arbejde til at
kunne udøve deres demokratisk ret og deltage optimalt
og bidrage med gode og brugbare inputs.
Med dette kursus uddannes de elever, der er valgt ind
i skolebestyrelsen, til at håndtere denne opgave

· Færdigheder i hvordan du som elevrepræsentant
kan få større indflydelse på skolens hverdag og
overordnede mål
· Færdigheder i hvordan samspillet mellem voksen og
elev kan optimeres

Danske Skoleelever kommer ud til kursusstedet arrangeret af kommunen.

Kurset tager ca. 5 timer

Aftales i fællesskab

Kurset afholdes af DSE’s frivillige

PRIS: 9.995, Prisen dækker to undervisere
/ op til 80 deltagere. Priser er ekskl. moms
og transport for undervisere

Kurser – Til kommuner og fælleselevråd

Alle elever i kommunen, der sidder med i
skolebestyrelser

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Styrk jeres sag i kommunen –
kursus i fortalervirksomhed

· Færdigheder i lyttemøder som et engagerende
værktøj

Vil I gerne styrkes jeres arbejde som fælleselevråd
og politisk råd i kommunen? Vil I gerne skærpe jeres
arbejde med at vide, hvordan beslutninger bliver taget
og hvem I kan engagere og påvirke? Så er dette kursus
det rette for jer!

· Færdigheder i magtanalyse og udformning af
handlingsplaner

HVORFOR BOOKE KURSUSET?
Det kan som fælleselevråd til tider være svært at finde
balancen mellem at være et politisk råd i kommunen og
et samlende aktivitetsorgan for kommunens elever. Med
dette kursus vil Danske Skoleelever hjælpe fælleselevrådet med at skabe reel forandring for skoleelevernes
dagligdag i kommunen.
HVAD KAN DU LÆRE?
· Viden om hvordan I strategisk kan gøre brug af
fortalervirksomhed som fælleselevråd
· Klædt på til at finde frem til jeres politiske sager
· Færdigheder i hvordan man kan skabe bæredygtige
og langvarige forandringer

Elevrepræsentanter valgt til kommunens
fælleselevråd

Danske Skoleelever kommer ud til kursusstedet arrangeret af kommunen.

Kurset tager ca. 5 timer

Aftales i fællesskab

DSE’s Elevsupportere tilkoblet kommunen

PRIS: 9.995,- Priser er ekskl. moms og
transport for underviser

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Netværksdagen er for alle fælleselevrådsrepræsentanter og kontaktpersoner i elevvenlige kommuner
Programmet for dagen byder på forskellige workshops,
omhandlende politisk indflydelse, hvordan man afholder
et arrangement og masser af ideudvekling, og fælleselevrådet vil komme til at møde en masse andre fælleselevrådsrepræsentanter, som de kan ”netværke” med.
Kontaktpersonerne er også inviteret. Til dem afholdes
et separat program. De vil b.la. finde ud af, hvordan de
kan få mest muligt ud at deres elevsupporter fra DSE,
arbejde med deres rolle som kontaktperson og der vil
være tid til at ideudveksle med hinanden.

Elevrepræsentanter valgt til kommunens
fælleselevråd og kontaktpersoner til fælleselevrådet

Netværksdage afholdes regionalt og tilmelding sendes

DSE sender invitationer ud pr. mail til alle
elevvenlige kommuner, hvor alle oplysninger vil stå, herunder tid og sted, ligesom vi
annoncerer på hjemmeside og Facebook.

Dagen varer ca. 7 timer

Afholdes om efteråret

DSE’s Elevsupportere tilkoblet kommunen
og DSE’s ansatte

Det er gratis at deltage som Elevvenlig
Kommune

Kurser – Til kommuner og fælleselevråd

Netværksdage for fælleselevråd

Alkoholfri

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Elevinddragelseskursus for skoleledere og kommunale konsulenter
Gennem de senere år har Danske Skoleelever i samarbejde med Aarhus Universitet forsket i betydningen af
elevinddragelse i undervisningen. Resultaterne peger
blandt andet på, at øget elevinddragelse i undervisningen medfører større motivation hos eleverne, og at
eleverne deraf bliver fagligt dygtigere, trives bedre og
udviser større samfundsengagement.
Formålet med kurset i elevinddragelse er at klæde de
kommunale konsulenter på til at arbejde med læringsorienteret ledelse, for hermed på bedste vis at understøtte
eleverne og lærernes arbejde med elevinddragelse i
klassen. At arbejde med elevinddragelse i undervisning
kræver gode pædagogiske rammer for samarbejdet,
hvilket skolelederen og de kommunale konsulenter kan
understøtte netop med indsigt i elevinddragende under
visning og værktøjer.

På elevinddragelses-kurset bliver deltagerne introduceret til teori og Danske Skoleelevers overvejelser bag
elevinddragelseskurserne. Herudover vil deltagerne
blive præsenteret for og afprøve nogle af de øvelser
og værktøjer, som ligger i DSE’s elevinddragelseskurser
for elever og lærere. Formålet er, at deltagerne får
reflekteret over, samt får viden om og kompetencer til
at understøtte elevernes og lærerens arbejde med og
udvikling mod øget elevinddragelse i undervisningen.

DSE kommer ud på jeres skole eller forvaltning og holder kurset for jer

5 timer (tilpasses efter aftale).

Aftales i fællesskab

DSE’s ansatte

9.995,- (inklusiv materialer)
Prisen dækker én underviser / op til 30
deltagere.
Prisen er ekskl. moms. Skolen/kommunen
dækker kursusholderens transport-, og
logiomkostninger

Kurser – Til kommuner og fælleselevråd

Skoleledere og kommunale konsulenter

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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DMF billede
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DM i Fagenes landmesterskaber 2020

Danske
Skoleelevers
projekter
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DM i Fagene
Hvis du er elev og går i 7., 8. eller 9. klasse, kan
du deltage i DM i Fagene. Din klasse kan deltage via
hjemmesiden dmifagene.dk ganske gratis.
OM
DM i Fagene er Danmarks største konkurrence i
skolens fag. Men DM i Fagene er meget mere end
en konkurrence. Det er meningsfuld, motiverende
og virklighedsnær undervisning for alle udskolingselever. Formålet med DM i Fagene er nemlig at hylde
fagligheden og vise eleverne, hvad fagene kan bruges
til "i virkeligheden". Det betyder, at eleverne møder
virkelighedsnære opgaver, der udarbejdes i samarbejde med virksomheder og organisationer.
HVORDAN
DM i Fagene er en landsdækkende konkurrence for
7., 8. og 9. årgang. Centralt for konkurrencen er
den casebaserede tilgang, hvor anvendelsesorienteret
læring er i fokus. Sigtet er, at DM i Fagene skal være
med til at styrke deltagernes evne til at koble skolens
fag med omverdenen, de videregående uddannelser
samt det fremtidige arbejdsmarked.

Elever i 7., 8. eller 9 klasse

Den indledende runde tilgås online og
landsmesterskaberne DM i Fagene afholdes i Aarhus

Opgaverne er udviklet i samarbejde med
forskellige fagrelevante casevirksomheder

Gratis for alle.

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk

Find mere om DM i
Fagene på dmifagene.dk

På wifive.dk kan du hente gratis undervisningsmateri
aler om det gode digitale fællesskab. Materialerne kan
være med til at forbedrede dig og dine klassekamme
rater til at det tage "Det Digitale Kørekort", som også
er på hjemmesiden.
OM
Den digitale udvikling har medført, at afstanden mellem
mennesker aldrig har været kortere. Imidlertid er vores
digitale interaktion på fx sociale medier ofte udfordret
af mangel på fællesskab, normer og værdier. TDC
Group og Danske Skoleelever ønsker at bringe eleverne
tættere sammen og styrke de digitale fællesskaber,
dette gennem WiFive – det gode digitale fællesskab.
HVORDAN
I samarbejdet med 25 flagskibsklasser (15 i indskolingen og 10 på mellemtrinnet) har projektet udarbejdet
en række læringsmaterialer samt et digitalt kørekort
for at understøtte undervisningen i god digital adfærd.

Indskoling og mellemtrin

I egen klasse

Undervisningsmateriale og kørekortet er
udviklet af Danske Skoleelever og TDC
Group i tæt samarbejde med 10 flagskibsklasser.

Gratis for alle. Gælder både undervisningsmaterialet og kørekortet

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk

Smartbots

Danske Skoleelevers projekter

WiFive – Digitalt fællesskab i
indskolingen og mellemtrinnet

Find undervisningsmaterialet og kørekortet
på wifive.dk
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Peng’ Pong – Hverdagsøkonomi på
skoleskemaet til mellemtrinnet
Du kan gratis hente undervisningsmaterialer, der ud
vikler dig og dine klassekammeraters kompetencer,
færdigheder og viden indenfor økonomi gennem øvelser,
dialog og refleksion på pengpong.dk

Mellemtrin

I egen klasse

OM
Mange unge har svært ved at håndtere de økonomiske
problemstillinger, de møder i deres hverdag. Derfor
er der brug for at sætte hverdagsøkonomi på skoleskemaet. Danske Skoleelever udvikler i samarbejde
med Danske Bank et undervisningsmateriale, der skal
hjælpe unge på mellemtrinnet til at få gode finansielle
vaner. Undervisning i Peng’ Pongs materialer hjælper
de unge til at begå sig økonomisk bevidst og ansvarligt, og er derfor et godt startskud til elevernes videre
økonomiske færden
HVORDAN
I samarbejdet med 10 flagskibsklasser udarbejder
projektet løbende en række læringsmaterialer for at
understøtte undervisning i god økonomisk forståelse
og færden.

Undervisningsmateriale er udviklet af
Danske Skoleelever og Danske Bank i tæt
samarbejde med 10 flagskibsklasser.

Gratis for alle.

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk

Find undervisningsmaterialet på
pengpong.dk

Danske Skoleelevers projekter
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Danske Skoleelevers projekter

Center for elevrådgivning
Har du brug for at tale med en om alt fra afgangsprøver,
mobning, trivsel i klassen og UU-vejledning? Så kan du
kontakte Center for Elevrådgivning ved at ringe eller
skrive til Elevtelefonen.

Alle skoleelever

På chat, mail og telefon

OM
I 2013 blev, Center For Elevrådgivning (CFE), der driver
Elevtelefonen, oprettet af Danske Skoleelever. CFE ønsker at give eleverne mulighed for at søge råd til at løse
større og mindre problemer i forbindelse med deres
skolegang. Rådgivning og vejledningen kan omhandle
alt der sker, fra eleverne går ind på skolens område
om morgenen, til de forlader det om eftermiddagen.
HVORDAN
Center For Elevrådgivning ønsker, foruden at yde den
bedste rådgivning til de danske skoleelever, også at
indsamle viden omkring emner og problemstillinger
på skoleområdet. Derfor arbejder CFE inden for to
overordnede områder
· Det primære område ligger hos Elevtelefonen som
yder rådgivning via telefon, chat og mail.
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· Det sekundære område er et videns- og
formidlingscenter. Her vil CFE, på baggrund af de
mange henvendelser, samle viden og udgive notater
og artikler samt udvikle workshops som ”det gode
klassemiljø”

Elevtelefonens rådgivere afsluttede før
sommerferien deres 9. eller 10. klasse.
Derfor kender de alt til, hvordan det er
at gå i skole, og at man nogle gange kan
have brug for at snakke med én, som ikke
er voksen. Vores rådgivere er frivillige, og
har desuden været aktive i Danske Skoleelever igennem mange år.

Gratis for alle.

Kontakt Center for Elevrådgivning på
70 22 05 33

Center for Elevrådgivning tilbyder også forløbet ”Det gode klassemiljø” Se side ……
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Elevrådshåndbogen
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Hvordan får vi elevrådet op at køre? Hvordan gør vi det
endnu bedre? Hvordan gør vi elevrådet mere selvstændigt? Hvad står der i loven om elevrådet? Og hvad er
elevdemokrati egentlig for en størrelse?
Elevrådshåndbogen har alle svarene.

Elevrådsrepræsentanter

MEDLEMSSKOLER:
1 stk. gratis hvert år.
Medlemsskoler v. flere eksemplarer: 49,pr. stk.
TILBUD TIL MEDLEMSSKOLER:
20 stk. Elevrådshåndbøger til 495,(+ forsendelse og administration)
Normalpris: 980,IKKE-MEDLEMSSKOLER:
99,- pr. stk. (+ forsendelse og administration)

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk

Fælleselevrådshåndbogen
Danske Skoleelever har gennem en årrække identificeret nogle centrale udfordringer for fælleselevrådet i
kommunen. På den baggrund har vi udarbejdet denne
håndbog. Bogen er bygget op om fælleselevrådet, dets
opbygning og mulige aktiviteter, det kan udføre.

Fælleselevråd i kommunerne

Håndbøger

Fælleselevrådet har i mange kommuner stor betydning
og meget at sige. Derfor er det rigtig vigtigt, at man
har styr på, hvad formålet ved at sidde i fælleselevråd
egentlig er. Formålet er at varetage de interesser, eleverne i kommunen har. I fælleselevrådet har man mere
indflydelse, end man har ude i elevrådene på skolerne.
Der er selvfølgelig forskellige måder, man kan arbejde
ud fra det, men det vigtige er, at man altid husker, at
man kæmper for alle eleverne i kommunen.

ELEVVENLIGE KOMMUNER:
Gratis
IKKE-ELEVVENLIGE KOMMUNER:
99,- pr. stk. (+ forsendelse og administration)
Alle priser er ekskl. moms, forsendelse og
administration

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Inspirationskatalog til
elevinddragelse og elevdemokrati

54

54

Elevdemokrati og elevinddragelse er essentielt for at
skabe velfungerende skoler i hele landet. Men hvordan
udføres elevdemokrati og elevinddragelse helt konkret?
I materialet gives en række forslag til aktiviteter, som
eleverne selv, lærerne, skolelederen, skolebestyrelsen
eller hele skolen samlet kan afholde. Alle aktiviteterne
har fokus på at inddrage eleverne og på den måde
udvikle deres demokratiske forståelse og deltagelse.
Ved hvert forslag beskrives aktiviteten, dens formål samt
forberedelse og udførelse. Dermed skulle aktiviteterne
gerne være så håndgribelige og nemt anvendelige
som muligt

Klasse/elevrådet/interesserede elever/
alle elever

MEDLEMSSKOLER:
199,00,IKKE-MEDLEMSSKOLER:
299,-

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Kontaktlærerhåndbogen
Danske Skoleelever har gennem en årrække identificeret
nogle centrale udfordringer for elevrådskontaktlæreren.
På den baggrund har vi udarbejdet denne håndbog.

Derudover er bogen et opslagsværk med relevante love
og regler, standardskemaer til mødepapirer, alternative
måder til elevrådsarbejde og andre tips og ideer.

MEDLEMSSKOLER:
195,- pr. stk. og 495,- for 3 stk.
TILBUD TIL MEDLEMSSKOLER:
1 stk. Kontaktlærerhåndbog + 1 stk. Kontaktlærerhåndbog til det lille elevråd (se
side 33) til 345,- Priser er ekskl. moms,
forsendelse og administration

Håndbøger

Bogen er bygget op med kontaktlæreren i centrum og
dennes snitflader til fire andre aktører på skolen: elevrådet, skoleledelsen, kollegaerne og skolebestyrelsen.
Inden for disse områder gennemgås kontaktlærerens
rolle, og der opstilles diverse udfordringer, kontaktlæreren ofte støder på, med tilhørende mulige løsninger,
gode råd og værktøjer til at håndtere den pågældende
udfordring.

Elevrådskontaktlærere generelt.
Materialet er især henvendt til arbejdet
med elever i den ældre del af mellemtrinnet og udskolingen

IKKE-MEDLEMSSKOLER:
295,- pr. stk. Priser er ekskl. moms,
forsendelse og administration

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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Fagbog om elevinddragelse
Elevinddragelse har stærke og robuste positive effekter
på en række forskellige performance mål for skolen.
Det store spørgsmål som denne fagbog omgrænser
er: Hvorfor har elevinddragelse positive effekter på
elevernes faglighed, trivsel og samfundsengagement?
Kan elevinddragelsen øges – og hvordan?
I materialet undersøges dette spørgsmål gennem aktionsforskning, hvor Randers Kommune har gennemgået
et konsulentforløb med kurser for ledere og pædagogisk
personale på kommunens folkeskoler. I bogen kan du
læse om de tre centrale variable, som påvirker niveauet
af elevinddragelse i undervisningen.
Lærere, skoleledere og forskere

MEDLEMSSKOLER:
299,00,IKKE-MEDLEMSSKOLER:
399,-

Kontakt DSE på 70 22 00 33 eller
dse@skoleelever.dk
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