Minutes

Bestyrelsesmøde
Danske Skoleelevers Bestyrelse

Dato
Tidspunkt
Lokation
Til stede
Referent
Renskrevet af

21-08-2020 til 23-08-2020
17.00 - 13.00
M4 - Lyst til læring, Sindalsvej 9, 8240 Risskov
DSE Bestyrelse 20/21
Ester Vyff Balslev Petersen
Rasmus Rosenlund Ditlefsen

Dagsorden
1 - Velkomst ved formanden
Esther siger velkommen.
- Rasmus er opstillet som ordstyrer og bliver valgt ved applaus.
- Esther er opstillet som referent og bliver valgt ved applaus.
- Den reviderede dagsorden er godkendt enstemmigt
Corona-regler bliver gennemgået v. Rasmus
2 - Status på lokalafdelinger og teams
Alle lokalafdelingerne giver en opdatering på hvordan det går i deres lokalafdeling. Flere har haft
møder, mens nogen også har haft arrangementer.
Hvert team giver en opdatering på deres arbejde på sekretariatet. Det samme gør formandskabet.
Mathias fortæller om den nye teamstruktur på sekretariatet. Den omhandler en ændring af de forskellige
teams, så både frivillige og ansatte nu arbejder i teams. Den primære ændring ligger i de forskellige
indsatsteams, som hver især har ansvar for at udvikle på hhv. Kurser og Elevvenlige Kommuner,
projekter, sociale medier og kommunikation, samt Center for Elevrådgivning og medlemmer.
3 - Suppleringsvalg til bestyrelsen (Lukket punkt)
Malou Fromberg Beha er opstillet som næstformand for DSE Himmerland. Hun er stemt ind.
Ida Kirstine Hassing er opstillet som tillægsmandat for DSE Thy. Hun er stemt ind.
4 - DM I Fagene-repræsentanter i bestyrelsen
Der forklares omkring, at man ønsker DMF-repræsentanter i bestyrelsen, som kan hjælpe elever på
skoler med at afholde events i deres eget elevråd.
Bjørn Otto Juhl Hansen, Mille Mikkelsen og Elisabeth Froholdt er opstillet.
Alle er stemt ind.
5 - Generalforsamlingen 2020 (Lukket punkt)
Rasmus snakker om forslaget til afvikling af GF20 under hensyntagen til CoVid-19.
Forslaget til afviklingen af GF er vedtaget ved absolut flertal.

6 - Udvikling af Generalforsamlingen v. Team 1
Team 1 kommer ind, og fortæller omkring tankerne med Generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller
spørgsmål og forslag.
7 - Opdatering på sekretariatet v. MEK
Mathias giver en opdatering på hvordan det er gået de første par uger på sekretariatet.
De har haft uddannelse og er endelig kommet i gang med arbejdet. De er rigtig dygtige og arbejder
ihærdigt med både stormøder og kurser.
8 - Gennemgang af mødekalenderen
Rasmus gennemgår mødekalenderen for bestyrelsen. Den bliver diskuteret og der er åbent for
ændringer og spørgsmålet. Den fremlagte mødekalender bliver godkendt enstemmigt.
9 - Risikovurdering ang. International Tur
Notatet om international tur bliver gennemgået og der bliver åbnet op for spørgsmål og debat blandt
bestyrelsesmedlemmerne. Efter debat om bla. formål, CoVid-19 og sandsynlighed for gennemførelse,
blev det besluttet at international tur 2021 går til Centraleuropa. Det er vedtaget ved anonym
afstemning.
Snakken om nyt formål bliver taget under punktet eventuelt.
10 - Koncept for Digital Workshop v. Team 4 (Lukket punkt)
Team 4 fortæller om konceptet for Digital Workshop. Konceptet blev godkendt.
Det handler omkring et digitalt rollespil mellem opdigtede partier, som skal ske over Teams og
Facebook.
11 - Opsætning af Outlook, Teams mv.
Rasmus sætter bestyrelsen ind i alle vores programmer fra ende til anden, så alle er med på hvordan det
foregår. Mathias og Esther supplerer og hjælper undervejs.
12 - Politisk Session v. EVP
Esther holder et kort kursus om mediedannelse, tips og tricks og hvad der rører sig politisk. Undervejs
er der små cases og aktiviteter der skal gøre hele bestyrelsen selvsikker i hvordan man er et politisk
bestyrelsesmedlem. Der bliver bl.a. afholdt taler for at øve sig.
13 - Social aktivitet
Bestyrelsen spiller rundbold, for at blive rystet sammen.
14 - Politisk Øvelse
Bestyrelsen finder en resolution som de er meget enige i og skriver et debatindlæg, som de
efterfølgende sender ud til forskellige aviser.
15 - Social Aften

Bestyrelsen bliver sendt ud på en samarbejdsøvelse.
16 - Lokaltid
Alle formænd og lokalformænd sætter sig ud med deres frivillig for at arbejde med det lokale arbejde.
Der laves målsætninger, årshjul mv.
17 - Forslag til nye projekter
Rasmus præsenterer ledelsens forslag, ’DSE 1500’ omkring at DSE skal have lavet medlemsanalyse og
have lagt en strategi for at få nye medlemmer.
Der bliver åbnet op for spørgsmål og debat.
Bestyrelsen vedtager enstemmigt, at der skal arbejdes videre med projektet ’DSE 1500’
Rasmus præsenterer ledelsens forslag, ’Elevsurvey’ omkring at DSE skal lave en
spørgeskemaundersøgelse en gang i kvartalet med eleveres politiske holdninger, som kan bruges i
ekstern argumentation.
Der bliver åbnet op for spørgsmål og debat.
Bestyrelsen vedtager enstemmigt, at der skal arbejdes videre med projektet ’Elevsurvey’
Rasmus præsenterer ledelsens forslag, ’Elevfoto’ omkring at DSE skal undersøge yderligere omkring
markedet for skolefoto, og om det er noget som man kan tjene penge på. Der skal også undersøges
muligheder for at lave tøj til elevråd og fælleselevråd.
Der bliver åbnet op for spørgsmål og debat.
Bestyrelsen vedtager at der skal arbejdes videre med projektet ’Elevfoto’
Det er vedtaget v. 12 stemmer for og 2 stemmer imod.
18 - Dekorering af M4
Bestyrelsen snakker om hvorvidt der er noget i bestyrelsens mødelokale, som kunne gøre det mere
spændende. Der kommer forskellige forslag, som f.eks. en tidslinje for DSE på bagvæggen, en
opdatering af tavlen med lokalvalgte, og flere planter.
19 - Sommerens Lokalafdeling
Københavns omegn blev valgt af formandskabet som månedens lokalafdeling.
20 - Evt.
20.1 - Snak om formål med International Tur
Bestyrelsen snakker om nye formål med International Tur, eftersom at det blev besluttet tidligere på
mødet, at man skal til Centraleuropa i stedet for Asien. Her bliver der foreslået:
- Mobiltelefoner i skoletiden
- Skoledagens længdes betydning
- Uddannelsesvalg (f.eks. i Tyskland, hvor de vælger tidligere)
- Niveaudelt undervisning
- Disciplin
20.2 - Mikkels evaluering af social aften

-

Bestyrelsen roser for godt koncept, og takker for planlægningen. Tidsplanen var dog
optimistisk, og det gik lidt over gevind til tider.

20.3 - Valg af bestyrelsesmedlemmer
Villads Krag Villadsen stiller op som tillægsmandat for lokalafdeling DSE Nordvestsjælland. Han er
enstemmigt valgt.
Michela Brüssow Jensin stiller op som formand for DSE Østjylland. Hun er enstemmigt valgt.
Eya Moos meddeler at hun træder af som formand for DSE Sønderjylland. Derfor er der en åben
formandsplads.
Mille Mikkelsen stiller op som formand for DSE Sønderjylland. Hun er enstemmigt valgt. Dermed er
der en fri næstformandspost i DSE Sønderjylland.
Emil Lind og Freya Petersen er begge opstillet som næstformand for DSE Sønderjylland.
Ansøgningerne bliver læst op og bestyrelsen diskuterer ansøgningerne. Emil Lind bliver valgt.
Esther lukker mødet.

