
 

   

 

 

   

 

1 af 63 

  

Indholdsfortegnelse 
Indholdsfortegnelse 1 

Principprogram 7 

1. En skole, der giver elever en forståelse for - og et engagement i – demokrati 7 

2. Undervisning, der tilgodeser og giver mening for alle elever 7 

3. Evalueringsmetoder, som er et redskab til den enkelte elevs forbedring af sin egen præstation 7 

4. En skole med et godt undervisningsmiljø 8 

5. En skole, der tager ansvar for elevernes personlige udvikling 8 

6. En skole med plads til alle 8 

7. En skole og undervisning med fokus på fremtiden 8 

8. Inddragelse af eleverne 8 

Eksterne resolutioner 9 

En skole, der giver elever en forståelse for - og et engagement i – demokrati 9 

Eleverne i elevrådet og skolebestyrelsen 9 

Elevråd på specialskoler 9 

Elevrådsrepræsentanter fra specialskoler 9 

Samfundsforståelse fra 1. klasse 9 

Retten til undervisning i rettigheder! 10 

16 års valgret 10 

Samfundsfag nu! 11 

En uddannet kontaktlærer 11 

Samfundsskole – ja tak! 12 

Private og frie grundskoleelever skal have de samme rettigheder som folkeskoleelever 12 

Fælleselevråd 12 

Styrkelse af elevdemokratiet 12 

Mere fokus på kildekritik 13 

Klimadebatten skal gå hånd i hånd med elevdemokrati og varieret undervisning 13 

Undervisning, der tilgodeser og giver mening for alle elever 13 

Åbenhed om inklusion 14 

Privatskoler skal tage ansvar for inklusionen. 14 

Lektiecafeer skal blive til faglig fordybelse 14 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Z
TB

ZD
-P

LB
Q

Y-
KC

S3
1-

L2
42

Y-
D

F1
A0

-B
74

10



 

   

 

 

   

 

2 af 63 

  

Bevar den understøttende undervisning 15 

Ordblinde og talblinde elever skal anerkendes 15 

Hjælp til ord- og talblinde elever 15 

Elever med koncentration og indlæringsbesvær skal anerkendes 15 

To-voksen-ordning. Både godt og skidt 15 

Faglighed for alle 16 

Erhvervsklasse i alle kommuner 16 

Virkelighedsnær undervisning 17 

Mindre standardisering – flere valgmuligheder 17 

Sikring af tosprogedes faglige og sociale kompetencer i grundskolen 17 

10. Klasse for alle 18 

Et ekstra års udvikling 18 

Bevar modersmålsundervisningen 18 

Ghettoskoler 19 

Bekæmp den negative sociale arv 19 

Hold fokus på rammerne og indholdet! 19 

De stolte nørder skal tilbage 20 

Minimumsrettigheder for skoleelever 20 

Efteruddannelse til alle folkeskolens lærere og ledere 22 

Skolesammenlægninger 22 

Læring – også for lærere 23 

Mangel på praktisk/kreative fag 24 

Lektiecaféer skal nedbryde negativ social arv 24 

Forkortelser uden forringelser 24 

Ingen lektier i ferien 24 

Klogere brug af dag-til-dag lektier 25 

Evalueringsmetoder, som er et redskab til den enkelte elevs forbedring af sin egen præstation 25 

Eleverne skal bedømme skolen 25 

Afgangsprøverne skal afspejle undervisningen 26 

Karakterer skal være mere end bare et tal 26 

Mulighed for rettet karakter 27 

Implementeringsperiode på beslutninger på folkeskoleafgangsprøver 27 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Z
TB

ZD
-P

LB
Q

Y-
KC

S3
1-

L2
42

Y-
D

F1
A0

-B
74

10



 

   

 

 

   

 

3 af 63 

  

Gruppeeksamen 28 

Sammenlignelighed 28 

Den glidende overgang til ungdomsuddannelse 29 

Fremrykning af information om niende klasses prøven 29 

Nationale test skal optimeres 29 

En skole med et godt undervisningsmiljø 30 

Undervisningsmiljøreform 30 

Sikkerhed er alfa og omega 31 

Bedre klagemuligheder til eleverne 31 

Bevægelse, ja tak, men ikke kun morgenløbeture 32 

Eftersidning, nej tak! 32 

Mobiltelefoner i skoletiden 32 

Vold fører aldrig noget godt med sig 32 

Mobning 33 

Trivselsmålingen skal være et arbejdsredskab for skolerne 33 

Klageorgan for alle 33 

Klassens tid tilbage 33 

Fokus på klassemiljøet 34 

Ny undervisningsmiljø-lovgivning. Nu! 34 

En skole, der tager ansvar for elevernes personlige udvikling 34 

Samfundet skal ind i skolen 34 

Flere kulturer på skolen 35 

SFO som en integreret del af skolen 35 

Obligatorisk seksualundervisning til lærerne 35 

Seksualundervisning er andet end kondomer på flamingopap 36 

Brug pædagogerne 36 

Face The Future - Den danske grundskole skal ændres 36 

Ved du hvad dine penge skal bruges på? 36 

Elever skal tiltale læreren ved fornavn 37 

En skole med plads til alle 37 

Religionsundervisning 37 

Privatskoler skal tage et socialt ansvar 37 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Z
TB

ZD
-P

LB
Q

Y-
KC

S3
1-

L2
42

Y-
D

F1
A0

-B
74

10



 

   

 

 

   

 

4 af 63 

  

Konfirmationsforberedelse skal ikke være en del af skolen 38 

Forbyd forbuddene?! 38 

Påklædningsfrihed – det er noget, vi kan li’ 38 

Integration integreret i folkeskolen 39 

Flere i folkeskolen 39 

En grundskole der kan rumme alle 39 

LGBT+-elever skal trives i grundskolen 39 

En skole og undervisning med fokus på fremtiden 40 

Digitalisering og IT – en naturlig del af skolen 40 

En grundskole med grønne visioner 40 

Sprogfag og fremmedsprog 41 

Andet fremmedsprog fra 5. Klasse 41 

Tilbage til naturen 41 

Projektorienteret undervisning og gruppearbejde 41 

Vejledning i grundskolen 42 

Praktik 43 

13 års undervisningspligt er ikke vejen frem 43 

Flere elever i STEM-fagene 43 

Inddragelse af eleverne 44 

Elevinddragelse, frie grundskoler 44 

Elevinddragelse 44 

Inddragelse i indskolingen 44 

Elevinddragelse i starten af undervisningsforløb 45 

Anden politik 45 

Ja tak til gratis skolemad 45 

En alternativ skoleform for alle 45 

Gratis skoletransport 46 

Bedre tilsyn, nu! 46 

Interne resolutioner 47 

Formandens halvårlige beretning 47 

Valg af mærkesager 47 

Kommunikation 47 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Z
TB

ZD
-P

LB
Q

Y-
KC

S3
1-

L2
42

Y-
D

F1
A0

-B
74

10



 

   

 

 

   

 

5 af 63 

  

Retningslinjer for sociale medier 47 

Korrekturlæsning 48 

Alternativt Elevråd 48 

Konsekvensberegning 48 

Internationalt samarbejde 49 

Lokalafdelingsresolutionen 49 

Tværpolitiskhed i bestyrelsen og lokalafdelingerne 53 

Valgbestemmelser 53 

Valgbarhed 53 

Mandatfordeling 53 

Valg af formand, næstformand med ansvar for bestyrelsen og næstformand med ansvar for sekretariatet
 54 

Valgforbund 54 

Valg af lokalformænd og lokalnæstformænd 55 

Valg af tillægsmandater 55 

Valg af lokalbestyrelsen 56 

Andre bestemmelser 56 

Valg af interne revisorer 56 

Andre valg 56 

Forældremøder 56 

Medlemsbestemmelser 57 

Oprettelse af nationalt fælleselevråd 57 

Ligestillede grundskoler 57 

Bedre markedsføring af Danske Skoleelever 57 

Eksterne udtalelser 58 

Repræsentation af minoriteter i undervisningsmateriale 58 

Viden om handicap/service dyr i skolen som en naturlig del af undervisningen 58 

Efterskoler: en mulighed for alle elever 58 

Obligatorisk test for ordblindhed 59 

Skolerne skal sætte de rette IT-værktøjer til rådighed 59 

Åben skole 59 

Ja tak til gratis skolemad 59 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Z
TB

ZD
-P

LB
Q

Y-
KC

S3
1-

L2
42

Y-
D

F1
A0

-B
74

10



 

   

 

 

   

 

6 af 63 

  

Flere modtagerklasser med højere krav 60 

Skolereformen og sammen om skolen 60 

Understøttende undervisning 61 

Feedback er en vigtig del af grundskolen 61 

Ret til ordentlig bedømmelse 61 

Unisex toiletter i grundskolen 62 

Mere og bedre seksualundervisning 62 

Interne udtalelser 62 

Gennemsigtighed, åbenhed og ærlighed i organisationen 62 

Unisex toiletter hos DSE 63 

 

 

 

  

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Z
TB

ZD
-P

LB
Q

Y-
KC

S3
1-

L2
42

Y-
D

F1
A0

-B
74

10



 

   

 

 

   

 

7 af 63 

  

Principprogram 
Danske Skoleelever mener at der skal være plads til alle i skolen, så alle elever trives, og bliver så dygtige som 
de overhovedet kan. Uanset hvem man er, hvor man kommer fra, hvordan men ser ud eller hvad man tænker 
og mener, skal skolen være et rart sted at komme. Der skal være plads til vores forskellighed – både når det 
handler om vores personlige forskellighed, og når det gælder vores faglige udgangspunkt.  

Vi mener derfor undervisningen skal være spændende for alle, og sikrer at alle elever lærer – uafhængigt af 
den enkelte elevs udgangspunkt. 

Vi mener, man skal sætte fokus på medbestemmelse i skolen. Vi elever skal tages med på råd, og bruges som 
en aktiv medspiller, og ressource i skoledagen. Vi skal have mere indflydelse på vores egen hverdag – alt fra 
skolens indretning, til hvordan vi lærer, og hvilke tekster vi skal analysere. 

Vi mener at skolen skal undervise os som det vi er – mennesker. Udover alle de faglige færdigheder skolen 
skal lære os, så skal den også ruste os til demokrati, deltagelse, sundhed, medansvar, rettigheder, fællesskab 
og pligter. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, så vi kan forlade skolen 
med de faglige såvel som menneskelige færdigheder, vi har brug for senere i vores liv. 

 

Med det udgangspunkt kæmper vi for at opnå følgende værdier: 

1. En skole, der giver elever en forståelse for - og et engagement i – demokrati  
Rundt omkring i verden, og ikke mindst i Danmark, er demokratiet en vigtig del af samfundet. Vi elever bør 
få et kendskab og en forståelse for demokratiet så tidligt som muligt. Grundskolen skal ikke alene fortælle 
eleverne om demokrati – grundskolen skal være et sted i vores hverdag, hvor vi oplever at være en del af 
demokratiet, og på den måde får en naturlig forståelse af hvad det vil sige at være flere om at bestemme. At 
blive opdraget til demokrati og medbestemmelse giver en følelse af at være en del af noget og dermed også et 
naturligt grundlag for at engagere sig i verden omkring sig. 

2. Undervisning, der tilgodeser og giver mening for alle elever  
Ligesom resten af befolkningen er vi som elever meget forskellige. Vi tænker forskelligt, vi formulerer os 
forskelligt, vores arbejdsmetoder er forskellige, og vi har alle sammen vores forskellige stærke og svage sider. 
Når vi går i skole, skal vi modtage undervisning, der giver os lyst til at lære mere. Undervisningen skal vække 
vores nysgerrighed og give mening for os. Det er derfor vigtigt, at alle elever får udfordringer, der svarer til 
deres niveau. Det er meningsløst at sidde i en klasse med følelsen af ikke at lære noget. Omvendt er det også 
hårdt at være bagud og føle, undervisningen foregår hen over hovedet på en.  

3. Evalueringsmetoder, som er et redskab til den enkelte elevs forbedring af sin egen præstation  
Når vi har afsluttet et undervisningsforløb og skal evalueres, er det vigtigt, at evalueringen er til gavn for 
bedømmelsen af os selv. Vi skal kunne bruge evalueringen til at se vores egne fejl og forbedringer og derfra 
sætte nye mål. På den måde bliver vi ikke påvirket af andres præstationer i forhold vores egne, men fastholder 
målet om at forbedre sig selv, hvorfor det også er vigtigt at vi elever ikke bliver kogt ned til bare at være et tal. 
Evalueringen skal give os et fuldendt billede af vores stærke og svage sider og ikke fungere som en slags 
målestok, der skal bruges til at sammenligne os med hinanden, da dette fjerner fokus fra vores personlige mål. 
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4. En skole med et godt undervisningsmiljø  
Mens vi går i skole, er skolens miljø en stor del af de omgivelser vi i dagens løb færdes i. Miljøet har en stor 
indflydelse på vores koncentration, kreativitet, engagement og helbred. Det er derfor vigtigt, at skolen skaber 
nogle gode omgivelser for både leg og læring. Det er vigtigt, at vi føler os tilpas i skolen. Det fysiske 
undervisningsmiljø skal være sundt, og der skal være mulighed for aktivitet i undervisningen. Rummelighed 
og fleksibilitet giver mere spændende undervisning og mere aktive elever. 

5. En skole, der tager ansvar for elevernes personlige udvikling 
I skolen skal vi lære at skrive, læse og regne, men det er ikke det eneste, skolen skal lære os. For at vi kan 
trives socialt og fungere i et fællesskab, er det vigtigt, skolen også tager ansvar for vores personlige udvikling. 
Det er de færreste af os, der kan læse, når vi starter i skole. Ligeledes lærer man ikke bare af sig selv at omgås 
andre mennesker. En skole, der tager ansvar for dette, er med til at sikre et godt psykisk undervisningsmiljø 
og ruster os til en så vigtig og grundlæggende ting i livet som fællesskab. 

6. En skole med plads til alle  
Skolen skal give plads til, at vi kan være os selv. Derfor skal der også være plads til alle politiske og religiøse 
overbevisninger. Der er ytringsfrihed i Danmark, så man må give udtryk for, hvad man vil – også i grundskolen. 
Det er en naturlig del af demokratiet, og det giver en større frihed. Jo mere frihed vi oplever i folkeskolen, jo 
mere åbne bliver vi overfor hinanden. Skolen skal ikke påvirke os til at tage et bestemt politisk eller religiøst 
standpunkt, men skal kunne rumme alle de forskellige trosretninger og holdninger. Vi skal have lov til at give 
udtryk for, hvad vi selv finder rigtigt, og vores forskelligheder skal optræde på lige fod. Denne åbenhed vil 
skabe mere forståelse og gøre os mere tolerante overfor hinanden. 

7. En skole og undervisning med fokus på fremtiden 
Samfundet udvikler sig utrolig hurtigt, og fremtiden efterspørger nye og forbedrede kompetencer. Det 
inkluderer b.la. kompetencer inden for problemløsning, innovation og IT. Derfor er det utrolig vigtigt at skolen 
og undervisningen følger med, når samfundet udvikler sig, og vores skoletid skal være præget af de nye 
kompetencer som fremtiden efterspørger.  

8. Inddragelse af eleverne  
Elever skal også have noget at skulle have sagt i undervisningen. Det er blevet bevist, at inddragelse har en 
meget positiv effekt på både faglighed og trivsel i skolen. Elevinddragelse er allerede noget vi er gode til i 
Danmark, men vi kan blive endnu bedre og løfte eleverne endnu mere. Elever på alle Danmarks skoler skal 
blive inddraget i den undervisning, de får, så de kan være med til at skabe den bedst tænkelige undervisning. 
Det gælder i alle aldre og på alle skoler. 
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Eksterne resolutioner  
 

En skole, der giver elever en forståelse for - og et engagement i – demokrati  

Rundt omkring i verden, og ikke mindst i Danmark, er demokratiet en vigtig del af samfundet. Vi elever bør 
få et kendskab og en forståelse for demokratiet så tidligt som muligt. Grundskolen skal ikke alene fortælle 
eleverne om demokrati – grundskolen skal være et sted i vores hverdag, hvor vi oplever at være en del af 
demokratiet, og på den måde får en naturlig forståelse af hvad det vil sige at være flere om at bestemme. At 
blive opdraget til demokrati og medbestemmelse giver en følelse af at være en del af noget og dermed også et 
naturligt grundlag for at engagere sig i verden omkring sig. 

Eleverne i elevrådet og skolebestyrelsen  
Elevrådet, som er elevernes eneste mulighed for indflydelse i skolebestyrelsen, skal styrkes. Der skal tilføres 
flere penge, og elevrådet skal have langt større mulighed for at lave aktiviteter. DSE mener, at elevrådene skal 
politiseres. I stedet for kun at arbejde med praktiske arbejdsopgaver skal man nu også tage stilling til skolen. 
Elevrådet skal ud over at afholde sociale aktiviteter også afholde adskillige politiske arrangementer, der 
inddrager eleverne i elevrådets politiske arbejde. 

I skolebestyrelsen bliver eleverne tit forbigået. De er andenrangs medlemmer, der kunne lyttes til under 
punktet ”nyt fra elevrådet”. DSE mener, at skolebestyrelsen langt fra er sammensat efter et demokratisk 
synspunkt. 

DSE mener, at der i stedet for 5-7 forældre, 2 lærere og 2 elever skal være 3 forældre, 4 lærere og 4 elever i 
skolebestyrelsen. Ud over dette mener DSE også, at elevrepræsentanterne hvert år senest i september måned 
skal deltage på et skolebestyrelseskursus. Dermed har eleverne fået oplysninger om skolebestyrelsens arbejde 
og lært hvad, hvorfor og hvordan man sidder i en skolebestyrelse. Dermed kan arbejdet starte på lige fod med 
andre medlemmer af skolebestyrelsen. 

I forlængelse af det er det også vigtigt at elevrepræsentanter indgår i ansættelsesforløb for nye lærere og ledere, 
fordi eleverne på lige fod med resten af skolebestyrelsen. 

Elevråd på specialskoler  
I Danske Skoleelever mener vi, at specialskoler, der er offentligt drevet, må betegnes som en folkeskole. Derfor 
hører disse skoler selvfølgelig ind under “Bekendtgørelsen om elevråd i folkeskolen og ungdomsskolen” og 
eleverne på disse skoler har derfor præcis samme rettigheder og krav på elevråd som elever fra almen skolen. 

Elevrådsrepræsentanter fra specialskoler  
I Danske Skoleelever mener vi, at det er vigtigt, at elever, der går på en almen skole i en specialklasse også er 
repræsenteret i skolens elevråd. Elevråd skal repræsentere alle elever på skolen, og der er specialelever ikke 
en undtagelse. 

Samfundsforståelse fra 1. klasse  
De danske unge er de mest demokratisk bevidste i verden. Alligevel oplever de unge selv en lav demokratisk 
selvtillid. Vores samfund er afhængig af, at vores borgere tager del i samfundet, er med til at forme det og ved 
hvordan. 
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Derfor mener Danske Skoleelever, at samfundsforståelse og dannelsesfag skal være allerede fra 1. klasse, 
under paraplyen ’samfundsfag’. Formålet er ikke at rykke de eksisterende mål for faget samfundsfag ned til 
indskolingen, men at sørge for at dannelse og samfundsforståelse flettes ind i undervisningen allerede fra 1. 
klasse. 

Retten til undervisning i rettigheder!  
I Danmark kender alt for få elever deres egne rettigheder, det viser bl.a. vores erfaring i DSE, når vi holder 
jakurser for elever og elevråd men også i undersøgelser lavet af andre NGO’er (Non Govermental 
Organisation). 

I DSE arbejder vi ud fra en lang række af rettigheder for elever og elevråd - alt fra elevrådsbekendtgørelsen til 
FN’s Menneskerettigheder. Vi ser det som særligt vigtigt, at eleverne kender disse rettigheder; deres 
rettigheder. Derfor mener vi, at det skal være obligatorisk i den danske grundskole, at der skal oplyses om de 
rettigheder man har som elev, elevråd, barn og menneske. Allerede i dag eksisterer der masser af gratis 
undervisningsmateriale inden for dette område, så det er ikke noget, der kræver finansielle investeringer, da 
materialet allerede er gratis tilgængeligt. Det kræver blot, at lærerne, i f.eks. samfundsfag, skal bruge det 
allerede tilgængelige materiale.  

16 års valgret  
I øjeblikket fylder de ældre alt for meget i dansk politik. Bedre plejehjem og flere penge til de ældre, står højt 
på mange politikeres ønskesedler, da gruppen af ældre bliver stadigt større og dermed også kan give flere 
stemmer. Det er et problem, da politikerne ikke i samme grad lytter til elevernes ønsker – der er nemlig ingen 
stemmer i det. DSE mener derfor, at valgretsalderen i Danmark bør sættes ned til 16 år. Dermed sikrer vi, at 
der i langt højere grad vil blive lyttet til eleverne/unge i fremtiden, og samtidig får vi inddraget en masse unge 
i det danske demokrati. Og valgretsforskere har allerede slået alarm: Vi skal gøre noget for at sikre de unges 
deltagelse i demokratiet. 

Mange hævder, at 16-17-årige ikke er modne nok til at stemme. Men dette er ikke et ordentligt argument imod 
nedsættelsen af valgretsalderen, da mange mennesker over 18 år heller ikke er modne nok til at stemme, f.eks. 
ældre mennesker, der ikke længere ved noget om samfundet og kun stemmer på en politiker på baggrund af, 
hvordan verden så ud i deres unge dage. Desuden viser en undersøgelse fra 2008, at 91 % af de unge 
interesserer sig for samfundet, og at en stor del af den voksne befolkning mener, at unge er mere modne i dag, 
end de var for 30 år siden (da valgretsalderen sidst blev sænket). 

Danmark har også brug for at følge med udviklingen i verden. En række lande har allerede sænket deres 
valgretsalder til under 18 år, herunder Tyskland, Norge og Østrig. Vi skal være et demokratisk foregangsland, 
der ikke er bange for at udvide demokratiet og ignorere fordomme. 

En nedsættelse af valgretsalderen til 16 år vil også være det mest retfærdige, eftersom at 16-17-årige betaler 
skat og kan komme i fængsel. Med 16 års valgret vil de 16-17-årige også få indflydelse på, hvilke love de kan 
straffes efter, og hvordan deres skattekroner skal bruges.  

Når du går ud af folkeskolen, er du i gennemsnit 16,1 år. Dette betyder, at 16-årige har gennemført den eneste 
obligatoriske uddannelse, der er påkrævet for at deltage i samfundet. 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Z
TB

ZD
-P

LB
Q

Y-
KC

S3
1-

L2
42

Y-
D

F1
A0

-B
74

10



 

   

 

 

   

 

11 af 63 

  

Samfundsfag nu!  
I DSE ønsker vi en opprioritering af samfundsfag i grundskolen, da vi mener, det er vigtigt, at eleverne får 
kendskab til samfundsfag fra en tidlig alder, så eleverne får en god forståelse for, hvad demokrati er. 
Grundskolen er det eneste obligatoriske uddannelsesinstitut i Danmark, og derfor bør vi ved afslutning af denne 
have den viden, der er nødvendig for, at vi kan begå os i samfundet. Ikke alle ungdomsuddannelser tilbyder 
samfundsfag, og det er derfor vigtigt at ruste eleverne igennem grundskolen. At kunne argumentere og tage 
stilling er en motivation for videre at kunne engagere sig – både i sin uddannelse og i samfundet generelt. 

Samfundsfaget har en tendens til ikke at blive anskuet som værende et vigtigt fag, da man ikke kan måle 
elevernes færdigheder ud fra en facitliste. De elever, der engagerer sig i samfundsfaglige problemstillinger, 
bliver derfor ofte udstødte eller stemplet som nørder, der unødigt bruger deres fritid på at erhverve sig viden 
inden for området. Oftest er der desværre ingen faglig opbakning fra folkeskolen, når det kommer til elevernes 
politiske engagement. Ved en opprioritering vil man gøre samfundsfag til et reelt og vedkommende fag, da 
man gør undervisningen mere attraktiv, og får lærere og elever til at anskue denne med en langt større seriøsitet. 
Det er vigtigt at kunne tage kvalificeret stilling til en verden i konstant udvikling midt i overgangen til et 
globaliseret verdenssamfund. Alle vil ikke det samme, men hvis alle skal have mulighed for at gøre en forskel, 
må grundskolen være en kompetencegivende institution, der giver alle lige mulighed for indflydelse i 
demokratiet. Hvis alle elever kunne og ville engagere sig, ville man generere en langt mere samfundsbevidst 
elevskare. 

Samfundsfag er ikke blot kendskab til højre- og venstrefløje men også at tilegne sig social forståelse, samt 
forståelse af de forskellige samfundsgrupper og derigennem skabe en større respekt og tolerance, hvilket er af 
største vigtighed i et multikulturelt samfund. 

Den tidlige implementering af faget er grundet den opprioritering, vi ønsker. Vi ser det som en fordel, at man 
gør faget nøjagtigt så essentielt som dansk og matematik. Som så mange andre fag, så ophøjes sværhedsgraden 
i løbet af de år, man gennemgår uddannelsen, hvilket også skal være gældende for 
samfundsfagsundervisningen. Dette vil betyde, at de første år ikke skal bruges på kendskabet til de politiske 
partier, men derimod en generel forståelse af demokratiet. 

En uddannet kontaktlærer  
Som det er på de danske grundskoler i dag, er mange kontaktlærere valgt ud fra en praktisk skemalægning og 
fordeling af timer til de enkelte lærere. Derfor er det mange steder mere eller mindre tilfældigt, hvorvidt en 
kontaktlærer reelt har interesse for det elevrådsarbejde, de er ansat koncentrere sig om. Dette resulterer mange 
steder i kontaktlærere, som springer over hvor gærdet er lavest ved at indskrænke elevrådets muligheder for at 
være selvstændige og selvudviklende, fordi kontaktlæreren ikke er dygtig nok til at fremhæve rettigheder og 
muligheder over for elevrådet. Ligeledes misforstår kontaktlærere i mange henseender deres rolle ved at tage 
den fuldstændige styring af elevrådet og dets beslutninger. 

For at gøre en ende på de ovenstående problemstillinger ønsker DSE en kontaktlæreruddannelse som 
overbygningsblok på selve læreruddannelsen. Altså et tilvalg en lærer selvstændigt kan tage som 
efteruddannelse, eller som en lærer kan komme på i tilfælde af at være blevet valgt til kontaktlærer. Det vil 
sende et signal om, at det er et seriøst område, man som lærer kan koncentrere sig om på lige fod med alle 
andre dele af arbejdet som lærer. I kontaktlæreruddannelsen er det vigtigt at bruge elevorganisationer, 
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fælleselevråd etc. i udviklingsprocessen. Ligeledes er det vigtigt at integrere DSE og Danmarks Lærerforening 
i selve udførelsen af kontaktlæreruddannelsen. 

Samfundsskole – ja tak!  
Skolen skal lære os at fungere i et samfund med alt, hvad det indebærer. Herunder er politik og religion en 
vigtig del. DSE skal kæmpe for en skole, der påvirker os til at tage stilling, og som præsenterer os for de 
politiske og religiøse forskelligheder, der eksisterer i samfundet – dels igennem en oplysende, saglig 
undervisning og dels gennem hverdagsoplevelser. 

Dét at lege med en pige, der bruger tørklæde og en dreng med et kors om halsen, mens man selv har kalot på 
hovedet, hjælper forståelsen af hinanden gevaldigt på vej. Skoleuniformer og politisk censur, der skal sikre, at 
ingen skiller sig ud, er ikke vejen frem, og dette skal vi i DSE kæmpe imod. 

Politisk set spiller skolen en stor rolle i unges liv. Det er her vi skal oplyses, tage stilling og have mulighed for 
at udtrykke os om vores overbevisning. Vi ønsker en tværpolitisk skole, hvor forskellige standpunkter og 
trosretninger optræder på lige fod – ikke en apolitisk skole, hvor vi alle skal ligne hinanden, og hvor disse 
forskelligheder gøres forbudte og gemmes af vejen. 

Private og frie grundskoleelever skal have de samme rettigheder som folkeskoleelever  
I Danske Skoleelever mener vi, at privat og frie grundskolelever skal have præcist de samme rettigheder, som 
en folkeskoleelev. Vi mener ikke at man skal have færre rettigheder udelukkende af den grund at man går på 
en anderledes skole, end den resterende del. Da det er sådan at private og frie grundskoleelever udgør omkring 
1/6 af grundskoleelever i Danmark, det vil sige ca. 110.000, er en stor gruppe der ikke har de samme rettigheder 
som resten. Derfor skal private og frie grundskoler lige så vel som folkeskolerne, høre ind under 
elevrådsbekendtgørelsen på samtlige punkter. 

Fælleselevråd 
DSE mener at fælleselevråd skal være obligatoriske i alle kommuner da det sikrer at elevernes stemme bliver 
hørt i kommunen. Fælleselevrådet styrker også en kommunes sammenhold. Både på tværs af skoler men også 
mellem elever og lokalpolitikere. 

Styrkelse af elevdemokratiet 
Danske Skoleelever mener at der skal større fokus på de forsømte elevråd på de Danske Skoler. Danske 
Skoleelever mener, at vi har brug for en general styrkelse af elevrådene og det kan b.la. Gøre på 3 måder: 

1.    Hvis en skole ikke overholder elevrådsparagraffen, så skal eleverne have mulighed for at klage til 
kommunen. Dette vil gøre det nemmer for elevrådene at holde den enkelte skole ansvarlig. 

2.    Man skal sikre at valg til elevrådene sker på en anonym og demokratisk måde. Elevrådet skal være 
demokratisk, så derfor skal valget dertil selvfølgelig også være det. Det skal være slut med 
popularitetskonkurrencer og håndsoprækninger når der skal være valg til elevrådet. 

3.    Det skal være nemmere for elevrådene at afholde en generalforsamling for hele skolen, når elevrådet 
konstituerer sig. Så bliver alle eleverne ude i klasselokalet, automatisk inddraget mere i elevrådet og 
elevdemokratiet 
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Mere fokus på kildekritik 
I den nuværende tidsalder er de sociale medier og internettet blevet nogle de mest brugte medier til at læse 
nyheder, og modtage information på. Der er ikke mange der læser fysiske aviser, eller ser tv-avisen, og selvom 
der med de internettet er blevet åbnet op for mange flere muligheder, så har det også gjort det nemmere at 
sprede misinformation, eller deciderede Fake News. Disse nyheder kan være svære at spore, og derfor er det 
vigtigt at børn allerede fra en tidlig alder lærer at skelne mellem rigtige og falske nyheder. I den nuværende 
folkeskole er der ikke nok fokus på emnet, og derfor foreslår jeg, at grundskolerne skal have mere fokus på 
kildekritik. Det vil ikke bare gavne eleverne i deres skoletid, det vil også gavne dem i deres fremtid. 
 

Klimadebatten skal gå hånd i hånd med elevdemokrati og varieret undervisning  
Danske Skoleelever mener, at skolerne skal forholde sig til klima- og miljødebatten ved at have fokus på åben 
skole, spændende naturfag og elevinddragelse. Klima- og miljødebatten skal passe ind i grundskolens rammer, 
og ikke omvendt.  

Klima og miljø fylder mere og mere i elevernes liv, i mediebilledet og den offentlige debat og den virkelighed 
mange elever vil møde efter folkeskolen. Det er altid godt, at elever interesserer sig i verden omkring sig, men 
det er også kilde til stor bekymring for rigtig mange. Derfor er det også vigtig, at skolen tager problematikken 
op, for både at be-og afkræfte fakta og myter i klima- og miljødebatten.  

Dette er oplagt at gøre i f.eks. naturfagene, hvor undervisning i klima og miljø ofte sker ved hjælp af en mere 
vekslende undervisningsform. Hvor man bygger vindmøller, tager ud i naturen eller laver eksperimenter.  

Dette mener Danske Skoleelever er virkelighedsnære, praksisorienteret og motiverende undervisning, som er 
relevant for eleverne.  

Det er f.eks. også relevant at tage op i forbindelse med samfundsfag, så vi elever kan lære at tage informeret 
og kritisk stilling til klimaet og miljøets politiske påvirkning af vores samfund. 

Det er den rigtige måde at inddrage klima og miljø i skoledagen på.   

Danske Skoleelever støtter også, at skolen forholder sig til klima og miljø gennem elevinddragelse og 
elevdemokrati. F.eks. når elevrådet laver et miljøudvalg, opstiller pantspande på skolen eller organiserer 
en ”saml skrald sammen dag”. Eller at man sammen, efter at have debatteret i elevrådet og hørt resten af 
skolen, beslutter at tage til klimastrejke. 

Dette er med til at styrke det aktive elevråd, og sammenholdet på skolen. 

Danske Skoleelever er en elevforening, som kæmper for det gode skoleliv. Derfor skal alt vores politik, 
holdninger og projekter passe ind under de rammer.   

Når skolerne skal arbejde klima og miljø skal og må målet altid være en mere virkelighedsnær, praksisnær og 
motiverende undervisning, som eleverne oplever, er relevant for dem, og en skoledag som er præget af 
åndsfrihed lighed og demokrati.   

Undervisning, der tilgodeser og giver mening for alle elever  
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Ligesom resten af befolkningen er vi som elever meget forskellige. Vi tænker forskelligt, vi formulerer os 
forskelligt, vores arbejdsmetoder er forskellige, og vi har alle sammen vores forskellige stærke og svage sider. 
Når vi går i skole, skal vi modtage undervisning, der giver os lyst til at lære mere. Undervisningen skal vække 
vores nysgerrighed og give mening for os. Det er derfor vigtigt, at alle elever får udfordringer, der svarer til 
deres niveau. Det er meningsløst at sidde i en klasse med følelsen af ikke at lære noget. Omvendt er det også 
hårdt at være bagud og føle, undervisningen foregår hen over hovedet på en.  

Åbenhed om inklusion  
96% af alle elever skal være en del af den almene skole og de almene klasser. Det betyder, at vi skal inkludere 
langt flere elever fra specialskoler, som har specielle behov. I Danske Skoleelever ser vi det som udgangspunkt 
positivt, idet vi mener, at vi skal have en skole, der kan rumme så mange forskelligheder som muligt. Det er 
her vigtigt for os at understrege, at det aldrig må være en spare øvelse i kommunerne og, at lærerne skal være 
klar til at tage imod denne ekstra opgave.  

Vi ser dog desværre i dag, at det bliver tabubelagt, at elever kan have andre behov. Gør man emner til tabu, 
opfattes de som negative og som noget forkert, og det kan derved give opfattelsen af, at det er forkert at have 
specielle behov, og at vi ikke må snakke om det i klasselokalerne. Vi elever kan godt se, når der er en dreng i 
klassen med krudt i røven, der ikke kan sidde stille, og vi lægger mærke til, hvis der er en pige i klassen som 
på den ene eller anden måde virker lidt mærkelig. Det kan være svært at håndtere, og elever uden specialbehov 
kan måske tage afstand, fordi de ikke ved, hvad der ligger bag. Hvad vi elever måske ikke kan se er, at netop 
den dreng har ADHD, og den pige har en type af autisme. Derfor mener vi i Danske Skoleelever, at man skal 
turde tale højt om, at vi alle sammen er forskellige, men nogen bare er lidt mere forskellige. Vi mener, at lærere 
skal tage en dialog med eleverne om de forskellige diagnoser, som kan være i klassen, hvis de inkluderede 
børn er trygge ved det. På den måde kan vi allesammen forstå hinanden meget bedre og få et bedre fællesskab. 

 
Privatskoler skal tage ansvar for inklusionen. 
Danske Skoleelever mener, at privatskoler skal tage mere hensyn til elever med specielle behov. 
I Danmark har man ret til at stifte privatskoler, og det er en god ting. Det giver muligheden for at skabe unikke 
rammer for læring, socialt samvær og gode stunder. Men det er ærgerligt, når der er elever der gerne vil være 
en del af de sociale rammer, men ikke kan fordi de ikke har et højt nok socialt eller fagligt niveau. 
Folkeskolen skal heller ikke være det sted, man kommer hen når man ikke kunne kom ind på privatskolen, 
men en mulighed ud af mange. 
Selvfølgelig er det langt fra alle privatskoler der har et problem med inklusion, nogle er faktisk bedre til det 
end folkeskolen. Det er også fedt at privatskolerne har en vis frihed, men med frihed kommer ansvar. 
 

Lektiecafeer skal blive til faglig fordybelse  
Med den nye folkeskolereform skal alle skoler tilbyde lektiecafé, og i 2016 skal alle elever deltage. Det ser vi 
positivt på i Danske Skoleelever, da det kan sikre, at vi elever har fri, når vi har fri, og samtidig kan det være 
med til at nedbryde den negative sociale arv. Vi vil dog kraftigt pointere, at vi forventer, at skolerne tænker ud 
over de normale rammer, når det gælder lektiecafeer. Vi ønsker ikke, at eleverne skal bruge flere timer om 
ugen på at stirre ud i luften i et kedeligt klasselokale, mens en ukendt lærer holder øje med, at man ikke 
sniksnakker og ikke er på Facebook. Vi forventer, at skolerne tænker anderledes omkring, hvordan denne 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Z
TB

ZD
-P

LB
Q

Y-
KC

S3
1-

L2
42

Y-
D

F1
A0

-B
74

10



 

   

 

 

   

 

15 af 63 

  

lektiecafé kan være struktureret så selv dem, der er færdige med deres hjemmearbejde, kan fordybe sig i nye 
emner, så alle kan få hjælp, og så vi eleverne kan få værktøjer til, hvordan man kan arbejde selvstændigt og 
strukturere sin tid. Det tror vi kan batte, og vi elever vil gerne lokalt komme med idéer til, hvordan det kan 
blive genialt på vores egen skole.  

Bevar den understøttende undervisning  
Understøttende undervisning, burde i stedet for at fungere som et sekundært undervisningstilbud, have et 
særligt fokus på den faglige udvikling. Derfor er det vigtigt at vi bevarer den understøttende undervisning.  

Ordblinde og talblinde elever skal anerkendes  
Vi har ingen undersøgelser i Danmark, der viser hvor mange, der reelt er ordblinde. Men man ser flere tilfælde 
af elever, der først får konstateret, at de er ordblinde i 9. klasse. Det mener Danske skoleelever ikke er i orden. 
Det kan ikke være rigtigt, at man først i ens afsluttende grundskole år får at vide, at man er ordblind. Derfor 
mener Danske skoleelever, at vi skal forbedre den måde, vi tester på samt teste tidligere. Vi skal desuden sætte 
mere fokus på at hjælpe de elever, der er ordblinde. Sammen med en ordblindtest skal alle elever også have 
taget en talblindtest, da det at være talblind ikke er et anerkendt begreb i Danmark.  

Hjælp til ord- og talblinde elever 
Danske Skoleelever mener at vi skal bruge noget af den understøttende undervisning vi har til at lærer nye som 
gamle ordblinde og talblinde om de værktøjer de har til rådighed. I dag er det sådan at, en elev der bliver 
konstateret ordblind eller talblinde, får adgang til NOTA og får en computer/ipad og nogle IT værktøjer. Der 
er nogle, der er så “heldige” at få noget undervisning omkring de værktøjer og programmer, som de skal 
arbejde med. Men meget af den undervisning de ord- og talblinde får er ikke god nok og ikke tilrettelagt den 
pågældende elev. Lærerne skal også blive bedre til at lade dem bruge hjælpemidlerne. Lærerne skal også have 
et kursus i de midler, som ord- og talblinde har 

Elever med koncentration og indlæringsbesvær skal anerkendes  
Elever med koncentrations- og indlæringsdiagnoser, såsom ADHD, ADD og Aspergersyndrom (ASF) bliver 
tilsidesat i undervisningen på grund af deres diagnose. Lærerne har i forvejen svært ved at nå alle elever, og 
når et barn så har en diagnose, der går ind og påvirker deres koncentrationsevne, så ser man desværre ofte, at 
læren ikke har kompetencerne til at inddrage dem i undervisningen.  

Allerede i de små klasser ser man børn, der bliver socialt og/eller fagligt udstødt af såvel elever som lærere 
eller bliver anbragt i specialklasser. Danske Skoleelever er godt klar over, at enkelte elever har brug for at gå 
i specialklasser, men vi mener ikke, at det er en løsning i sig selv, men at flere burde gå i en almindelig klasse. 
Der er ingen grund til unødigt at stemple børn fra begyndelsen af deres skolegang, fordi de ligger lidt uden for 
samfundets normer. Vi skal inddrage alle elever, der har muligheden for at gå i normalklasser, også selvom de 
har koncentrationsvanskeligheder. Det kan løses ved, at vi på skolerne sætter fokus på, at man ikke skal 
ekskludere elever. Samt at den danske skolelæreruddannelse i højere grad klæder lærerne på til at kunne 
undervise en bredere skare af elever.  

To-voksen-ordning. Både godt og skidt 
I dag er der en paragraf i folkeskoleloven kaldet § 16b, der tillader skoler at fjerne store dele af understøttende 
undervisning, til fordel for at have to voksne i undervisningen. Som det står beskrevet således ” I forbindelse 
med reformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, som giver kommunerne mulighed 
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for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i 
fagundervisningen.” 

 
Danske Skoleelever mener at konceptet med § 16b er rigtig godt. Nemlig at en klasse har et særligt behov, og 
man i en periode på højst et år, indfører en ekstra voksen i en del af timerne, for at komme dette særlige behov 
til livs. Dog stiller vi os kritiske over for at så mange skoler søger, og får, dispensation til at anvende 
paragraffen. Da to-voksenordningen sker på bekostning af understøttende undervisning. 
I understøttende undervisning er der b.la. blevet lavet tid til følgende: Pædagogiske værksteder, eksperimenter, 
læringsspil, lektiehjælp og anden form for træning, motion og bevægelse, sprogstimulering, udvikling og social 
træning af eleverne, elevadfærd, problemløsning og ro i klassen, samarbejde med idræts-, kultur- og 
foreningsliv, ekskursioner, lejrskoler og fælles arrangementer på skolen, personlig støtte og meget mere. 
Derfor er det lige præcis muligheden for ovenstående man skærer i, når man anvender § 16b. 

Faglighed for alle 

Danske Skoleelever mener, at alle elever skal lære det de kan og ikke det de skal. Vi vil give grundskolen et 
kvalitetsløft, der skal være til gavn for alle elever. 

I de danske grundskoler bør et kvalitetsløft af alle elevers faglighed, stærke som udfordrede, være en klar 
prioritet. Op mod hver 3. elev i folkeskolen oplever at undervisningen tit eller meget tit er kedelig viser en af 
de nationale trivselsundersøgelser. Vi tror på, at hvis den enkelte elev modtog en undervisning 
tilsvarende deres individuelle niveau, ville det tal falde drastisk.    

Folkeskoleloven bestemmer at der allerede i dag bør foregå niveaudifferentieret undervisning i skolen. 
Desværre må vi erkende, at det det ikke ser sådan ud i de enkelte klasser. Derfor skal 
niveaudifferentieret undervisning være en topprioritet for alle kommuner. Derudover mener vi i 
Danske Skoleelever at 25 procent af undervisningen skal være niveaudifferentieret i dansk, engelsk, tysk, 
matematik og de naturfaglige fag. Niveaudifferentiering har i grundskolen være et tabu alt for længe og det 
skal der nu gøres op med. Vi mener at hver klasse skal have en jævnaldrende venskabs-klasse, hvor eleverne 
kan deles op efter niveau i 25% af de ovennævnte fag. Det gør at man som elev fortsat har trygheden i en 
stamklasse, og når niveaudelingen sker, kun ser én anden gruppe. Vi tror på at denne løsning tilgodeser både 
elevernes faglighed og fællesskabet i klassen.  

Kommunerne skal påtage sig et ansvar for deres elevers generelle faglighed og derfor skal 
alle kommunerne have en udviklingsstrategi for udfordrede såvel som for stærke elever i kommunen.  

Erhvervsklasse i alle kommuner  
De elever, der ikke kan lære ved at sidde med en bog i hånden, har brug for andre muligheder, hvis de skal 
have en uddannelse. En del skoler i Danmark har forsøgt sig med ’erhvervsklasser’, hvor eleverne i halvdelen 
af deres skoletid er i praktik på en lokal virksomhed. Effekten taler sit tydelige sprog: Eleverne er blevet løftet 
i alle fag. Danske Skoleelever foreslår, at denne model udbredes, og at alle kommuner i Danmark skal tilbyde 
erhvervsklasser til eleverne. 

Erhvervsklasser er et fantastisk eksempel på, at der sagtens kan undervisningsdifferentieres i folkeskolen, uden 
at det bliver på baggrund af faglig kunnen men derimod på baggrund af interesser og elevernes individuelle 
læringsstile. 
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Virkelighedsnær undervisning  
Danske Skoleelever mener, at undervisningen skal være mere virkelighedsnær og relevant for eleverne. 
Virkeligheden er for langt væk fra klasselokalet, og klasselokalet er for langt fra virkeligheden. F.eks. skal en 
klasse lære at skrive et CV, beregner SKAT, og bruger IT-værktøjer. 

Dette er relevante opgaver, hvor eleverne kan se formålet med den undervisning de modtager. For skolen skal 
ikke kun skulle lære os dansk og matematik, men også forberede os til at samfundet. Eleverne skal til en hver 
tid kunne stille spørgsmål til den undervisning, de modtager og få et ordentligt svar fra deres lærere, om hvorfor 
de lærer det, de gør. 

Mindre standardisering – flere valgmuligheder  
Ikke alle elever skal det samme, når de er gået ud af folkeskolen, og ikke alle elever har de samme interesser. 
For at sikre, at eleverne bliver udfordret der, hvor de selv mener deres spidskompetencer og interesser ligger 
og for at sikre, at eleverne også kan se meningen med undervisning, foreslår Danske Skoleelever, at udskoling 
i den danske folkeskole laves drastisk om. 

En række fag skal naturligvis stadig være obligatoriske for alle elever som eksempelvis dansk og matematik. 
Men ud over de obligatoriske fag skal eleverne i 7.-9. klasse selv vælge en række valgfag. Disse valgfag kan 
både være nye fag, såsom sløjd, innovation og sprogfag, men eleverne skal også have mulighed for at vælge 
flere timer i et bestemt fag, hvor de vil dygtiggøre sig eller indhente det forsømte. Disse valg skal selvfølgeligt 
foretages i samarbejde med lærerne, vejlederen og forældrene. 

Den samme standardiserede fagrække er ikke den rigtige medicin til alle elever. Hvis vi skal sikre, at alle 
elever gennemfører deres folkeskoleuddannelse og kommer videre i uddannelsessystemet, skal vi derfor 
modernisere fagrækken. 

En rundspørge blandt 400 skoleledere viste, at kun 2 % af skolelederne beskrev elevernes oplevelse med 
valgfagene som generelt negative. Valgfagene er altså med til at give eleverne en god oplevelse med skolen, 
hvilket er vigtigt for elevernes læring og deltagelse i dagligdagen og fællesskabet på skolen. 

En styrkelse af valgfriheden i skolen vil dermed både komme de elever, der har brug for mere praktisk erfaring, 
og de elever, der har brug for flere intellektuelle udfordringer, til gode. 

Sikring af tosprogedes faglige og sociale kompetencer i grundskolen  
I dagens Danmark er det desværre en realitet, at 47 % af de tosprogede elever, der kommer ud af folkeskolen, 
ikke har nok faglige kompetencer til en videre uddannelse.  

Dette skyldes blandt andet sprogmæssige problemer mellem lærer og elev, problemer med social tilpasning 
blandt de danske elever og den tosprogede elev, og det kan også skyldes forældrenes manglende indsigt i det 
danske uddannelsessystem. 

Danske Skoleelever mener, at man skal uddanne lærere til at håndtere lignende situationer i folkeskolen. Vi 
mener også, at denne uddannelse skal indgå i den almene læreruddannelse og ikke en overbygning, som den 
er nu. Desuden mener vi, at uddannelse i ”medmenneskelighed” i højere grad skal indgå i den daglige 
undervisning på skolerne, det vil sige forståelse for hinandens forskelligheder og en grundlæggende accept og 
tolerance af det enkelte individ. 
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10. Klasse for alle  
Mange elever vælger af den ene eller den anden grund at tage et år i 10. klasse. Nogle fordi de gerne vil styrke 
deres faglige kompetencer, nogle fordi de ikke er parat til at vælge deres ungdomsuddannelse, andre fordi de 
gerne vil have et år, hvor de kan dyrke deres interesser og udvikle sig socialt. Lige-meget hvilken grund man 
har til at vælge 10. klasse, mener vi i DSE, at man skal have mulighed for det. 

For at alle elever kan få noget ud af deres 10. klasse, er det vigtigt, at man fokuserer på den enkelte elev, så 
alle får de nødvendige tilbud og udfordringer. For at dette kan opfyldes, er det vigtigt, at man løbende evaluerer 
og reviderer 10. klasse og elevernes udbytte af denne, så man kan skabe det bedst mulige tilbud. 

10. klasse skal ikke ses som en unødig udgift for det danske velfærdssamfund, men der imod som en 
kompetencegivende institution, der er værd at investere i. Den er nemlig med til at stimulere elevernes 
læringslyst og med til at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. 

Et ekstra års udvikling  
Vi i Danske Skoleelever mener at tilbuddet om tiende klasse skal eksistere til gavn for dannelsen. Danske 
Skoleelever ønsker ikke en 10. klasse, som udelukkende er målrettet uddannelse og forbedring af resultater 
sort på hvidt. Det er dog vigtigt ikke at gå på kompromis med gennemsigtigheden i 10. klasse, så vi ved om 
det virker. Danske Skoleelever mener at blikket skal rettes mod personlig udvikling, klargøring og indre 
læringslyst, ikke udelukkende på uddannelsessystemet, men også på den generelle tilværelse I det 21. 
århundredes globaliserede og kulturprægede verden. Dette kan opnås med: - Specialiseret opdeling af de af 
staten tilbudte 10. klasser, så den enkelte elev både motiveres til videre at uddanne sig og fortsat lære både 
praktisk og teoretisk samt udvikler sig på punkter som den almene folkeskole ikke runder. - Indførelsen af 
konstruktiv, udfordrende og individuel vejledning, så man i 10. klasse upåagtet karakter og 
uddannelsesparathedsvurdering kan få hjælp til at finde sin vej gennem uddannelsessystemet. Tiende klasse 
skal ikke nødvendigvis være repetition af niende klasse, men rettere tilpasses den enkelte elevs ønsker og 
interesser 

Bevar modersmålsundervisningen  
Der er en række gode grunde til, at folkeskolen skal tilbyde undervisning i større etniske minoriteters 
modersmål: 

- Den begrænser tilstrømningen til de etniske privatskoler, fordi indvandrerforældre bliver tilskyndet til 
at beholde deres børn i den danske folkeskole 

- Den ændrer de etniske mindretals selvværd og dermed også deres tilgang til skolen 
- Den forøger evnen til at lære. 

Der er bred enighed blandt fagfolk om, at et veludviklet førstesprog er afgørende for børns tilegnelse af 
andetsproget - og anden faglig viden. Modersmålsundervisning er således et vigtigt redskab til at imødekomme 
de pågældende elevers faglige standpunkt. At afskaffe denne vil resultere i svækket faglighed og trivsel for 
elever, der ikke får muligheden for at fuldende deres første sprog. En skole, hvor man ikke er bleg for at tage 
hånd om forskellige elevers forskellige udgangspunkter, kan være med at til at skabe en folkeskole, hvor flere 
børn fra de største grupper af etniske minoriteter vil føle sig hjemme. Det er vigtigt, at alle kommuner pålægges 
at tilbyde undervisning i større etniske minoriteters modersmål. 
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Ghettoskoler  
DSE mener at ghettoskoler er et uheldigt problem, der skal løses. Nydanske skoleelever er ikke tjent med at 
gå på 2. rangs skoler, hvor eleverne ikke har mulighed for at møde etniske danskere. Ghettoskoler forhindrer 
integration og nedsætter muligheden for kontakt med andre kulturer. 

Det er ikke kun nydanskere, der har brug for at møde andre kulturer. Etniske danskere har i høj grad også brug 
for kontakt med nydanskere og andre kulturer. På den måde skaber vi dialog mellem kulturerne i Danmark. 
Fagligheden er højere på skoler med lige etnisk fordeling, og derfor er det af højeste vigtighed, at vi får løst 
integrationsproblemerne i den danske folkeskole. 

Bekæmp den negative sociale arv  
Den danske folkeskole er dårlig til at bryde den negative sociale arv. Denne udvikling skal DSE kæmpe for at 
modvirke. Det skal være muligt at gå i den danske folkeskole og opnå gode resultater, uanset om ens forældre 
er akademikere eller tømrere, danskere eller indvandrere, direktører eller arbejdsløse. 

Selvfølgelig skal forældrene med mange ressourcer inddrages i skolen og hjælpe deres børn. Men skolen skal 
tage hånd om de børn, der ikke har denne mulighed, og DSE skal kæmpe aktivt for at forbedre indsatsen. 

Dette skal gøres ved at: 

- Modarbejde dannelsen af ghettoskoler i socialt belastede kvarterer gennem oplysningskampagner til 
ressourcestærke forældre, mulighed for udjævning af elever mellem forskellige kvarterer m.m. 

- Arbejde for at gøre folkeskolen mere attraktiv for alle elever ved bl.a. at styrke de sociale og kreative 
aktiviteter, samt at tilføre midler til nye undervisningsmaterialer, bedre undervisningsmiljø mv.  

- Modarbejde tendensen til, at ressourcestærke forældre og deres børn flygter til privat- og friskoler, og 
arbejde for en folkeskole der favner alle  

- Arbejde for tiltag, der hjælper elever med ressourcesvage forældre som fx lektiecaféer, to-
lærerordninger og mere lærertid til den enkelte elev 

 

Hold fokus på rammerne og indholdet!  
I august 2014 stod folkeskolen overfor en stor forandring. Med Folkeskolereformen fulgte en masse nye tiltag 
og ændringer af skolen, tiltag hvis mål er at give en mere varieret undervisning og dermed en bedre skoledag 
for alle elever. Implementeringen af en så omfattende reform er naturligvis ikke uden bump på vejen. Danske 
Skoleelever bakker op om intentionerne i folkeskolereformen. Intentioner som 45 minutters bevægelse, 
valgfag, nye prøveformer, åbning af skolen mod erhverv og foreningsliv og mere virkelighedsnær 
undervisning. Dog er det problematisk, at folkeskolereformen har ført længere skoledage med sig. Vi mener, 
at det er vigtigt at give eleverne frihed og fritid til at bestemme over sit eget liv. I Danske Skoleelever mener 
vi ikke, at skoledagens længde nødvendigvis hænger sammen med om, hvorvidt den er lærerig og motiverende 
eller ej, men at det er et spørgsmål om indholdet Derfor vil vi I den generelle debat hellere diskutere, hvordan 
vi lykkes med de gode intentioner. Folkeskolereformen indeholder ideer, der kan være med til at give en bedre 
skoledag, men for at nå i mål med folkeskolereformen handler det i høj grad om, om man vil stille de 
økonomiske ressourcer til rådighed, der er nødvendige for, at det kan lykkedes. Hvis folkeskolen kun forbedres 
på papiret, men nedskæringer og forringelser fortsætter, er vi gået tilbage og ikke fremad. Derfor må DSE altid 
søge at sætte fokus på de økonomiske rammer og stille høje krav til disse. I DSE skal vi deltage aktivt og sætte 
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fokus på vores meninger om de indholdspolitiske spørgsmål, men vi må aldrig glemme samtidigt at sætte fokus 
på rammespørgsmålene. Det er vigtigt for DSE og udviklingen af folkeskolen, at udviklingen i de økonomiske 
rammer for folkeskolen hele tiden følger med de indholdsmæssige ændringer og forbedringer. 

Danske Skoleelever har 3 konkrete initiativer som vil fremme reformens intentioner inden for de nuværende 
økonomiske rammer, såsom: 

Bevægelseskatalog 

Lad fælleselevrådene i kommunerne lave aktivitetskataloger som klasserne ude i den pågældende kommune 
kan bruge til at øge bevægelse i undervisningen og i løbet af skoledagen, dette ville give eleverne øgede 
muligheder for at få indflydelse på deres hverdag, samt aflaste nogle af lærerens mange opgaver 

Lokale elevstormøder 

DSE opfordrer til at man ude på skolerne i langt højere grad laver “elev-stormøder” hvor alle skolens elever 
mødes, elevrådet kan facilitere dagen, lave et spændende program, og inviterer byrådspolitikere, skoleledere 
og andre beslutningstagere inden for skoleområdet, dette skal sikre den enkelte helt almindelige elev der måske 
ikke sidder i elevrådet, også har mulighed for at blive inddraget i hvad for noget arbejde elevrådet skal 
beskæftige sig med. 

Ekspertgrupper 

Ekspertgrupper går ud på at 1-3 elever der er særligt gode i et bestemt fag, kan have som ekstraopgave at skulle 
hjælpe med at gøre undervisningen mere motiverende og lærerig, dette skal sikre at læreren har et ekspertpanel 
af elever han eller hun kan gå til for at få inspiration til at skabe spændende undervisning, vi har i Danske 
Skoleelever en filosofi om at alle elever gode til noget, og vi er sikre på at alle elever ville kunne bidrage til 
ekspertgrupperne.  

De stolte nørder skal tilbage  
I de danske skoler har vi udviklet en meget mærkelig kultur om, at det ikke er socialt accepteret at være god i 
skolen og faglig dygtig. Den kultur vil vi gerne bryde op med.  

Vi synes, det er fedt at nørde elevrådsarbejde, være hjerneklog til matematik, skrive digte i sin fritid, ikke have 
en eneste pjækkedag, lave sine lektier og komme til tiden. Det er sejt at gøre sit bedste uanset, hvor godt man 
klarer den. 

Vi skal have gejsten tilbage om, at det er fedt at få den gode uddannelse, vi drømmer om, og det er vigtigt at 
gå op i skolen. 

Denne kultur skal vi elever selv arbejde for at bryde op med, og det vil vi opfodre alle elever til at gøre. Lad 
os alle blive duksedrenge og duksepiger.  

Minimumsrettigheder for skoleelever  
De fysiske, pædagogiske og økonomiske rammer er forskellige fra folkeskole til folkeskole. Så forskellige at 
nogen folkeskoler ligger under den standard, vi elever skal kræve af skolen. Vi bliver nød til at have nogle 
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minimumsstandarder, nedsat på landsplan. På den måde sikrer vi os, at skolerne har noget at tage udgangspunkt 
i. 

Det kan ikke være rigtigt, at nogen skoler kan slippe af sted med at slække på undervisningstimer eller ignorere 

klassekvotienten på 28 elever i klassen.  

Eleverne skal have bedre klagemuligheder, og samfundet skal over for kommunerne kunne sanktionere i form 
af krav om forbedringer inden for bestemte deadlines.   

For at vi fortsat kan bibeholde den fælles folkeskole, foreslår eleverne følgende: 

1) Eleverne har ret til minimum at blive undervist efter undervisningsministeriets vejledende timetal. 
2) Eleverne har ret til maksimalt 22 elever pr. folkeskoleklasse. Der kan maksimalt dispenseres til og 

med den 25. elev i klassen. Dispensationen skal foregå efter folkeskolelovens bestemmelser. 
Klasselokalernes størrelse skal være minimum 2,7 m2/elev i klassen. 

3) Elever fra 1.-3. klasse har ret til 10 to-lærertimer ugentligt. Elever fra 4.-9. klassetrin har ret til 5 to-
lærertimer ugentligt. Undervisningen skal samtidig tilrettelægges efter folkeskolens formålsparagraf, 
så den varieres og svarer til den enkelte elevs behov. Klasselokalet skal dermed også indeholde 
faciliteter, der gør undervisningsdifferentiering mulig. 

4) Folkeskolen skal ifølge loven samarbejde med elevens forældre. Det kan være mht. fagligheden, men 
også når der skal løses problemer. Eleverne har derfor ret til 2 årlige forældremøder samt 2 årlige 
skolehjem samtaler. Derudover skal skolen arbejde med kommunikationen til og fra hjemmet, så det 
f.eks. via internettet bliver meget lettere at kontakte skolen og få svar på relevante spørgsmål. 

5) Eleverne har ret til, at der som minimum gennemsnitligt afsættes 80 lektioner om ugen til 
specialundervisningsopgaver. Børn med læse-, og skrive vanskeligheder, regneproblemer og 
adfærdsproblemer skal sikres den hjælp, de har brug for. (80 lektioner om ugen er et minimumskrav 
for en gennemsnitsskole med 2 spor og 20 elever pr. klasse.) 

6) Det er vigtigt, at eleverne bliver undervist af veluddannede lærere. Folkeskolen er hele tiden i 
forandring og der sker hver dag opdateringer. Derfor skal der som minimum afsættes 35 timer pr. lærer 
om året til efter- og videreuddannelse. 

7) På alle folkeskoler skal findes en kantine, og eleverne skal her have mulighed for at købe 
ernæringsrigtig mad og drikke til en fornuftig pris. Eleverne skal have indflydelse på sortimentet. Hvis 
man ikke har spist ordentlig mad hele dagen, så kan det være meget svært at koncentrere sig. Eleverne 
har sjældent madpakke med, fordi det ofte er lettere for forældre at købe mad hos den lokale købmand 
eller på tankstationen. En madordning kan sikre, at eleverne får sund mad at spise, og kan være med 
til at sikre koncentrationen i timerne. 

8) Der skal på skolen være læse- og studiefaciliteter. Disse faciliteter skal kunne bruges til gruppearbejde 
og selvom enkelte klasser eller årgange i en periode har projektopgave, må dette ikke bremse andre 
elevers muligheder for at bruge pc, eller benytte læse- og studiefaciliteterne. Med andre ord; 
studiefaciliteterne skal være tilpasset skolens elev-antal. 

9) Eleverne har ret til at der som minimum afsættes 2500 kr. pr. elev til nye undervisningsmidler, at 
skolen har et særskilt it-budget, et budget til lejrskole, og at der er et budget til ekskursioner og 
kontakten med det omgivende samfund. 

10) Efter folkeskolelovens §19 stk. 2, skal der på enhver folkeskole oprettes et pædagogisk servicecenter. 
Eleverne har ret til at møde traditionelle undervisningsmidler, audiovisuelle materialer, 
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undervisningsmidler i elektronisk form samt interaktive medier. Eleverne har ret til, at centret er åbent 
i hele undervisningstiden med kvalificeret bemanding, samt at der hvert år bliver afsat min. 300 kr. 
per elev til servicecentret. Servicecentret skal være udstyret med et tilstrækkeligt antal computere. For 
en gennemsnitsskole med 20 elever pr. klasse vil det sige 10-15 it-arbejdsstationer, hvor der på alle 
maskinerne skal være mulighed for redigering af video, lyd og billeder. 

Der skal oprettes et klagenævn for elever, forældre og lærer. Dette klagenævn skal tage enhver klage seriøst. 
Klagenævnet har mulighed for selv at tage ud til den pågældende skole, undersøge budgetter og se om de 
enkeltes rettigheder overholdes. Klagenævnet ledelse skal bestå af 2 repræsentanter fra grundskolens 
interesseorganisationer, samt en repræsentant fra undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening. 

Klagenævnet har tilknyttet en administration til at udføre de af ledelsen vedtagende handlinger og beslutninger. 
Kommuner, der ikke overholder minimumsrettighederne, kan risikere politianmeldelse, bøde, krav om 
forbedring inden for bestemte deadlines osv. Kommunerne har gang på gang lagt mere og mere ansvar ud til 
skolerne. Hvis vi går ind og rammer skolerne økonomisk forbedres forholdene ikke. Kommunen har altså ikke 
mulighed for at sende regningen videre til den enkelte skole. 

Efteruddannelse til alle folkeskolens lærere og ledere  
Lærernes kvalifikationer har stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Til trods for dette, er det 
kun i lande som Slovakiet og Tyrkiet, at lærerne har mindre efteruddannelse end de danske lærere. Danske 
Skoleelever foreslår, at alle lærere og ledere i folkeskolen skal efteruddannes, så de pædagogiske 
arbejdsmetoder og lærernes faglige kvalifikationer følger med kravene til skolen og samfundets udvikling. 

Hver fjerde danske folkeskolelærer har ikke fået nogen form for efteruddannelse de seneste 18 måneder – et 
niveau der placerer Danmark helt i bunden i internationale sammenhæng. Lærerne påpeger i undersøgelsen 
Talis fra 2009, at grunden til dette i de fleste tilfælde er, at skolelederne ikke støtter op om efteruddannelsen 
af lærerne. Samtidigt kortlægger Talis-undersøgelsen også, at de danske skoleledere trænger til en 
opkvalificering. Derfor foreslår DSE, at et nyt krav om efteruddannelse hvert år også skal omfatte skolelederne. 

Et krav om efteruddannelse af personalet i folkeskolen vil også give øget prestige til lærerjobbet og 
markedsføre folkeskolen som en arbejdsplads med muligheder for personlig udvikling. 

Efteruddannelse af folkeskolens personale behøver ikke nødvendigvis at foregå igennem dyre kursusforløb. I 
mange lande har lærere og ledere fra forskellige skoler tradition for at besøge hinanden, ligesom mange skoler 
har gode erfaringer med at sende deres lærere på besøg hos en lokal virksomhed, der kan opdatere dem med 
den nyeste viden inden for deres felt – disse initiativer skal også være en mulighed for skolerne at bruge som 
efteruddannelsesforløb. 

Skolesammenlægninger 
Kommunernes stramme budget der mindskes hvert år, har den effekt at der årligt sammenlægges flere skoler 
med andre skoler, eller administreres om, så flere skoler blive til én under samme ledelse og administration. 
Det er særligt de mindre skoler der bliver nødt til at lukke hvilket medfører at mange elever må flytte længere 
ind til byerne Vi i DSE vil gerne vende den negative italesættelse af disse sammenlægninger. Vi syntes at man 
med sammenlægninger skaber muligheder for at lave alternative undervisningsformer og have linjefag. På små 
skoler med knap så mange elever som de større skoler, er elevgrundlaget der ikke til at lave valgfag, linjefag 
osv. I DSE mener vi at det er enorm værdifuldt at elever har mulighed for at prøve valgfag og linjer af, og den 
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mulighed bør vi sikre alle elever får. Selvfølgelig anerkender DSE at små skoler fra 0-6 klasse fungerer meget 
godt, da disse elever lærer bedst ved at være i et trygt miljø med mennesker de kender omkring sig. Men til 
gengæld mener vi i DSE at det altså godt kan svare sig at lave fusionsskoler for 7-9 klasser da vi dels ville 
sikre nye muligheder for at skabe motiverende og alternativ undervisning, men også fordi vi mener det er godt 
for unge i alderen 7-9 klasse at møde nye venner og øge deres sociale kunnen! En vigtig del af 
skolesammenlægninger er at kommunerne selvfølgelig ikke bare skal give eleverne langt mere transporttid og 
rive dem totalt væk fra deres nærmiljø, vi tror på at vi ved at gøre skoledistrikterne større, sikre gratis transport 
til alle elever der får længere til skole, kan kompensere for den gene nogle skulle pådrage sig af at skulle rejse 
lidt længere. 

Læring – også for lærere  
Danske Skoleelever mener, at læreruddannelsen anno 2010 er forældet. På lærernes uddannelse specialiserer 
man sig ikke inden for hvilken aldersgruppe, man ønsker at undervise. Det mener Danske Skoleelever ikke 
kan være acceptabelt og mener derfor, at der er behov for en omstrukturering af læreruddannelsen. 

Danske Skoleelever mener, at måden at gøre dette på er ved at lave en 3-delt læreruddannelse. Én del for lærere 
der underviser i 1.-3. klasse, én del for lærere der underviser i 4.-6. klasse og én sidste del for lærere der 
underviser i 7.-10. klasse. 

I den første del skal der fokuseres meget på elevernes trivsel, alsidig udvikling og social omgang med hinanden. 
Uddannelsen skal i højere grad end den nuværende fokusere på pædagogik og hvordan børn trives i forskellige 
miljøer og situationer. 

Fagligheden skal dog stadig vægtes højt, og lærerne skal være uddannet til, ved hjælp af forskellige 
læringsmetoder og stile, at give eleverne grundlæggende kundskaber i grundskolens fag. Denne del kommer 
til at foregå på professionsbachelor niveau. 

I den anden del er et højere fagligt niveau vægtet frem for pædagogik og konfliktløsning. Denne del ligner på 
mange punkter den læreruddannelse, der findes i dag. Det vil sige, at der bygges videre på de kundskaber, der 
er tilegnet i 1.-3. klasse. 

Uddannelsen skal også give lærerne et væsentligt indblik i elevernes almene dannelse. Dette kan være alt fra 
hvordan man begår sig i trafikken til undervisning om puberteten. Denne del kommer også til at foregå på 
professionsbachelor niveau. 

I den sidste del er der lagt meget vægt på faglighed. Denne uddannelse kommer til at foregå på 
universitetsniveau og rent praktisk ved, at man har et hovedfag og et bifag. Oven på det har man et 
pædagogikum, der gør en kvalificeret til også at håndtere de sociale problemer, der måtte opstå i klassen. Dette 
vil give et højere fagligt niveau og vil gøre skridtet mod en ungdomsuddannelse lettere, da springet mellem 
niveauet i undervisningen vil være mindre. 

Danske Skoleelever mener, at denne model vil gøre, at vi får dygtigere lærere, der er uddannet til at håndtere 
den aldersgruppe, de arbejder med. Dette vil også gøre, at man højst sandsynligt vil tabe færre elever, da 
læreren bliver bedre til at håndtere de problemstillinger, der måtte plage den aldersgruppe, de beskæftiger sig 
med. Derudover mener Danske Skoleelever selvfølgelig, at lærere i meget høj grad skal videreuddannes og 
hele tiden få vedligeholdt deres faglige kompetencer. 
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Mangel på praktisk/kreative fag  
Danske Skoleelever mener, at der er stor mangel på praktiske/kreative fag i udskolingen, da man ikke kan 
forvente, at elever vælger en erhvervsuddannelse fremfor gymnasiale uddannelser, efter 3 år med fag der 
hovedsageligt appellerer til gymnasiale uddannelser 

Lektiecaféer skal nedbryde negativ social arv  
Det er vigtigt, at lektiecaféerne i praksis lever op til intentionerne bag dem. Hver eneste elev skal kunne få 
faglig hjælp og udfordring - upåagtet social baggrund. Skolen skal være et sted, hvor alle elever får mulighed 
for at løfte sit faglige niveau. Det kræver, at der stilles krav til lektiecaféerne, så vi elever kan få noget 
meningsfuldt ud af dem. Danske Skoleelever foreslår, at: 

- Lektiecaféerne varetages af uddannede lærer  
- Man skal tilbydes kvalificeret hjælp til alle fag 
- Elever uden lektier skal have mulighed for at engagere sig i sine egne faglige interesseområder fx. 

gennem projekter  

Det danske skolesystem skal nedbryde negativ social arv - derfor går Danske skoleelever ind for optimering 
af lektiecaféen, så denne ikke blot bliver varetaget af pædagoger. Danske Skoleelever ser lektiecaféen som et 
vigtigt element i den optimale skolegang - fordi alle skal have mulighed for lige læring. Dette skal sikre, at 
alle elever får kvalificeret lektiehjælp og mere lige vilkår - uanset baggrund. 

Forkortelser uden forringelser 
Danske Skoleelever har visionen og ønsket om en spændende varieret skoledag, og tror på intentionerne bag 
folkeskolereformen. Desværre er for få skoler ved at være i mål med den varierede skoledag. Nylige tal fra 
SFI viser, at 82% af eleverne mener, at skoledagen er for lang og ikke tilstrækkeligt varieret. Det er ærgerligt, 
når det blot bliver en diskussion om længden af dagen, da skoledagens indhold er mindst ligeså vigtigt. Vores 
optimale skoledag er spændende, varieret og motiverende. Danske Skoleelever ønsker, at ALLE landets elever 
skal have en motiverende skoledag; derfor skal SFI-tallet skal være halveret ved udgangen af skoleåret 17/18. 
For at opnå dette mål, ønsker Danske Skoleelever: 

• At Kommuner for styrket mulighed for at skabe tolærerordninger for en mere varieret skoledag med 
lærerkræfter nok til at kunne nå flere elever.  

• At få pustet liv i åben skole, så man kan komme i nærmere kontakt med sit lokalsamfund – herigennem 
ønskes også at sikre bedre vejledning til eleverne.  

• At alle elever bliver inddraget i en meningsfyldt undervisning.  
• At INGEN skoledag skal være længere en den aktuelle grænse for skoledagens længde – upåagtet 

praktiske omstændigheder. 

Ingen lektier i ferien  
DSE opfordrer til, at lærerne ikke skal give os elever lektier for i ferien. Vores ferie er et pusterum fra 
hverdagen, skolen og lektierne. Ferierne er vores fritid, som vi selvfølgelig selv er herre over. Ferie er en 
periode, hvor vi har ret til at have fri for skole. Hvorfor kalde det ferie, hvis vi sidder med obligatoriske lektier? 
Skolen er en kæmpe stor del af vores liv, men vi har også et liv ved siden af, som skal passes. 
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Klogere brug af dag-til-dag lektier 
Danske Skoleelever mener, at dag til dag lektier skal bruges langt klogere, end de bliver nu. Det er de mange 
små lektier, som hober sig op, og ofte presser eleverne. De små dag til dag lektier bliver oftest ikke tjekket af 
lærerne, og det er sjældent, at man får reel brugbar feedback på disse lektier. Derfor mener Danske Skoleelever, 
at man i stedet skal fokusere på at give færre, men større, skriftlige og mundtlige opgaver for. De større, men 
færre, opgaver vil også oftest komme med ordentlig feedback, og dermed en større læring. 

Evalueringsmetoder, som er et redskab til den enkelte elevs forbedring af sin egen præstation  

Når vi har afsluttet et undervisningsforløb og skal evalueres, er det vigtigt, at evalueringen er til gavn for 
bedømmelsen af os selv. Vi skal kunne bruge evalueringen til at se vores egne fejl og forbedringer og derfra 
sætte nye mål. På den måde bliver vi ikke påvirket af andres præstationer i forhold vores egne, men fastholder 
målet om at forbedre sig selv. Evalueringen skal give os et fuldendt billede af vores stærke og svage sider og 
ikke fungere som en slags målestok, der skal bruges til at sammenligne os med hinanden, da dette fjerner fokus 
fra vores personlige mål. 

Eleverne skal bedømme skolen  
Det er eleverne der ved, om undervisningen fanger deres interesse, om de føler sig mobbede, om de bliver 
udfordret, hvad der karakteriserer den perfekte lærer og meget andet. Den viden skal skolerne udnytte. For at 
få sat trivsel og elevinddragelse i fokus samt få udviklet skolernes undervisning foreslår Danske Skoleelever, 
at skolerne skal lade eleverne bedømme skolerne og undervisningen. 

 Bedømmelserne kunne for eksempel ske på følgende parametre: 

- De andre elever (Spørgsmål omkring elevernes vennekreds på skolen, omfanget af mobning, opførslen 
i timerne o. lign.) 

- Undervisningsformen (Spørgsmål omkring elevernes erfaringer medholddannelser, deres syn på 
lektier og omfanget af disse, gruppearbejde, prøver, om eleverne føler sig udfordret, projektarbejde, 
elevernes udbytte af undervisningen, antallet af valgfag o. lign.) 

- Det fysiske undervisningsmiljø (Spørgsmål omkring elevernes syn på indeklimaet, klassestørrelserne, 
toiletforhold o. lign.) 

- Lærerne (Spørgsmål omkring lærernes evner til at snakke med eleverne, lærernes evne til at motivere 
eleverne, lærernes opførsel over for eleverne, lærernes faglige standpunkt o. lign.) 

- Elevernes motivation (Spørgsmål omkring elevernes glæde ved at gå i skole, forældrenes engagement 
i elevernes uddannelse, elevernes yndlingsfag, i hvor høj grad eleverne føler sig inddraget i 
beslutningerne på skolen o. lign.)  

- Forslag til forbedringer (Spørgsmål, der skal få eleverne til at skrive en fri tekst omkring, hvilke 
forbedringer de kunne tænke sig på skolen.) 

Skolen vil efter at have spurgt eleverne kunne tage en mundtlig dialog med skolens elever om, hvordan 
eleverne, lærerne og ledelsen skal udvikle en bedre skole. På denne måde skabes der også et større ejerskab 
hos eleverne for den daglige undervisning på skolen. 

Danske Skoleelever vil foreslå, at undersøgelsen af elevernes holdning til skolen bliver en obligatorisk del af 
skolernes kvalitetsrapporter og udarbejder et spørgeskema, en interviewguide samt materialer til arbejdet med 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Z
TB

ZD
-P

LB
Q

Y-
KC

S3
1-

L2
42

Y-
D

F1
A0

-B
74

10



 

   

 

 

   

 

26 af 63 

  

skoleudviklingen i samarbejde med eleverne, der stilles gratis til rådighed for skolerne. På den måde stilles der 
kun krav til, at skolerne skal foretage en undersøgelse, men ikke krav til metoden. 

Afgangsprøverne skal afspejle undervisningen  
Afgangsprøverne skal afspejle den undervisning, der er blevet givet gennem hele folkeskolen, derfor nytter det 
ikke noget at sende elever til en prøve i en form, som de ikke er blevet undervist i. 

Karakterer skal være mere end bare et tal  
DSE mener, der er behov for at tænke helt nye tanker omkring den danske karakterskala. Den nuværende 
karakterskala virker som en lappeløsning, der ikke helt er gennemtænkt før indførelsen i august 2007. 

DSE synes, det er væsentligt, at det danske karaktersystem kan sammenlignes med størstedelen af andre 
kulturers karaktersystemer. Dette giver større muligheder for danske uddannelsessøgende ift. eksempelvis at 
tage et år på en amerikansk High School. 

Ud over det mener vi ikke, at et tal er nok til eksempelvis at lave en vurdering af et 10 års uddannelsesforløb. 
En karakter er udmærket til at sætte en form for firkantet vurdering på, hvor man fagligt ligger på en skala. 
Men en karakter i sig selv er ikke en evaluering af en præstation. Derfor mener vi, at alle karakterer, der gives 
i folkeskolen, skal understøttes af enten skriftlige eller mundtlige uddybende kommentarer. Kun på denne 
måde kan en fyldestgørende evaluering bruges til at være fremadrettet, og eleven vil i sidste ende få et resultat 
ud af sin eksamination eller prøve. 

For DSE er spørgsmålet om 7-trin, 13-skala eller ABC ikke det væsentligste spørgsmål i debatten omkring 
karakterer. Vi ønsker, at debatten skal bringes ud i et større perspektiv, der vurderer, hvad elever reelt får ud 
af evalueringen, som en karakter egentligt bør være.  

Evaluering er en hel central del af skolens virke. Den sikrer, at eleverne altid får konstruktiv feedback på deres 
afleveringer og indsats. Evalueringen skal altså fungere som et redskab, som den enkelte elev kan bruge til at 
forbedre sin præstation fremadrettet. 

Hvorledes evalueringen udformes bør være forskelligt alt efter hvilke klassetrin, der er tale om. 

- I indskolingen (1.-3. klasse) bør evalueringen udelukkende foregå mundtligt.  
- På mellemtrinnet (4.-6. klasse) suppleres den mundtlige evaluering med en skriftlig.  
- I overbygningen (7.-9. klasse) introduceres karaktersystemet som supplement til den mundtlige og 

skriftlige evaluering. 

Forældrene skal inddrages i processen, og skolen skal blive bedre til at diskutere med forældrene, hvorledes 
disse kan bidrage til elevens faglige udvikling. 

Det er altafgørende, at lærerne i indskolingen vurderer elevernes udbytte af undervisningen og deres faglige 
standpunkt. En række basale færdigheder skal være opnået inden slutningen af 3. klasse, hvis eleverne skal 
have et fornuftigt udbytte af resten af deres skolegang. Her tænkes især på læsning og matematik. En evaluering 
der således udelukkende angiver, hvordan den fremtidige indsats kan forbedres er ligegyldig, hvis ikke den 
samtidig indeholder en beskrivelse af elevens standpunkt med henblik på at sikre, at der kan sættes hurtigt og 
ordentligt ind. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at en evaluering grundlæggende består af to dele: Et standpunkt og en 
beskrivelse af, hvor der skal sættes ind for at gøre det bedre. Standpunktet gives gennem karakteren, og den 
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mere fremadrettede indsats gives gennem mundtlige og skriftlige uddybende evalueringer. De to ting hænger 
sammen og er hinandens forudsætninger. 

Evaluering er ikke kun et redskab, der er forbeholdt eleverne. Også undervisningen og lærerne skal evalueres. 
Elevernes feedback og kommentarer på undervisningens form og indhold er altafgørende for, at læreren kan 
forbedre sig. Netop derfor er det under al kritik, at man på skolerne er så tilbageholdende med at lade eleverne 
evaluere deres lærere og deres undervisning. 

Mulighed for rettet karakter 
Den måde vi elever lærer bedst på er ikke gennem karakterer, men gennem feedback. Danske Skoleelever 
mener ikke, at disse 2 ting udelukker hinanden, men at feedback og karakterer derimod går hånd i hånd. Vi vil 
gerne have mulighed for at lære af vores fejl, og derfor skal vi have mulighed for at få en rettet karakter på en 
opgave! Når en lærer har rettet en elevs skriftlige opgave, og har givet opgaven karakter og feedback. Så skal 
eleven have mulighed for at lave opgaven om, med lærerens feedback i mente, og så aflevere den igen, og evt. 
få en bedre karakter. Når vi elever har mulighed for at benytte os af feedbacken, fra vores lærer, med det 
samme, og kan prøve kræfter med den samme opgave igen, med vores fejl i baghovedet. Så er der opstået 
rigtig læring! Derfor mener Danske Skoleelever, at elever skal have mulighed for en rettet karakter. 

Implementeringsperiode på beslutninger på folkeskoleafgangsprøver  
DSE mener, at der skal være en implementeringsperiode på ændringer inden for folkeskolens afgangsprøve. I 
løbet af de sidste år har ændringerne inden for folkeskolens afgangsprøver taget voldsomt fart. Det mener DSE 
er meget beklageligt, da en god afgangsprøve bør tage udgangspunkt i den undervisning eleverne har fået – og 
ikke i en undervisning eleverne stort set ikke har modtaget. 

Et eksempel på en meget problematisk situation disse pludselige ændringer har udløst er, at mange 9. klasses 
elever har fået en undervisning, der har lagt meget vægt på det mundtlige i 2. fremmedsprog. I løbet af 
sommerferien 2006 blev det besluttet, at eleverne nu skulle gå til en skriftlig prøve. Det gav følgende 
konsekvenser: Alle lærere indstillede alt mundtligt arbejde og fokuserede meget mere på skriftligheden. Det 
betyder altså, at elever i 9. klasse nu reelt kun har fået et års skriftlig undervisning, og derfor er eleverne endnu 
ikke rustede til at skulle til en skriftlig eksamen. 

Vi har gang på gang set, at elever og lærere bliver frustrerede, når der konstant bliver lavet ændringer inden 
for afgangsprøven. Det er umuligt for lærerne at give den optimale undervisning, når man ikke ved, hvad 
eleverne skal op i til maj. Eleverne er selvfølgelig dobbelt så frustrerede, fordi det ikke er muligt at vide, hvad 
man skal læse op til. 

Når afgangsprøven bliver ændret i sidste øjeblik, kan prøven ikke udfylde sit formål, nemlig at være en 
opsummering af de 10 år, eleven har gået i skole i. I DSE mener vi, at afgangsprøven i så vidt muligt omfang 
bør afspejle den undervisning, man har modtaget. 

Derfor skal man som beslutningstager inden for folkeskoleområdet gøre folkeskolerne bevidste om, at der 
kommer ændringer i prøven. Dermed kan både elever og lærere forberede sig på de eventuelle ændringer, der 
sker. 

Forslaget vil også sikre, at eleverne får mulighed for at slutte deres eksamensforberedende undervisning (7. -
9. klasse) under de samme vilkår, som da de startede 
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Gruppeeksamen  
DSE er imod den afskaffelse af gruppeeksamen, som Bertel Haarder gennemførte i løbet af sommeren 2005. 
DSE mener selv, at elever kan tage stilling til, hvorvidt de vil gå op i grupper eller individuelt. Det må være 
elevernes bedømmelse, idet at det er forskelligt fra elev til elev, hvilken eksamensmetode, vi finder mest 
brugbar. 

Undervisningen i matematik og fysik/kemi har altid været baseret på gruppearbejde. På det grundlag er 
undervisningsmaterialet og opgaver selvfølgelig lavet til grupper. Derfor giver gruppeeksamen i matematik og 
fysik/kemi et meget bedre indblik i elevens faglige niveau. I nogle situationer vil det også være fysisk umuligt 
at være alene til eksamen eksempelvis til forsøg i fysik. Gruppeeksamen er en afslappet og anderledes 
eksamensform, som mange generte og nervøse har gode oplevelser med. Gruppeeksamen giver nemlig en 
anden mulighed for at støtte sig til hinanden og dermed få et bedre resultat og en bedre oplevelse med eksamen. 
Præsentation fra eleverne bliver med gruppeeksamen mere retvisende og mere retfærdige, da elever, som har 
svært ved at udtrykke sig mundtligt i gruppeeksamen, kan hjælpe hinanden. Med gruppeeksamen får eleverne 
naturligvis også længere tid til at vise, hvad de kan, hvilket giver endnu bedre vilkår for at bedømme elevernes 
præstation. 

Til eksamen er der også meget mere end fagligheden, der skal bedømmes i den mundtlige udtalelse. Ting som 
samarbejdsevne, planlægning, kommunikationsevne, selvstændighed og overblik. Disse ting fremtræder 
synligere med gruppeeksamen, og er også en vigtig del af folkeskolens elementer. 

DSE mener, at man lærer meget af gruppeeksamen. Dét at samarbejde under pres er noget, man kan bruge på 
videregående uddannelse og ikke mindst i erhvervslivet og på fritidsjobbet. 

Vi lever i en moderne tidsalder, hvor samarbejde er en vigtig del af samfundet, og det må folkeskolen leve op 
til! 

Sammenlignelighed  
Konkurrence skolerne imellem er et godt redskab til at forbedre de danske skoler. Denne konkurrence skal 
foregå på sammenlignelige data, der både afdækker skolernes faglige standpunkt, både inden for de klassiske 
faglighedsbegreber, men også inden for gruppearbejde, demokratisering o. lign., samt deres evne til at skabe 
trivsel. 

DSE mener derfor, at skolernes afgangsprøvekarakterer skal offentliggøres og korrigeres for elevernes sociale 
arv. Derudover skal eleverne hvert år evaluere skolen, og resultaterne skal offentliggøres på skolens 
hjemmeside. Vi mener, at det er vigtigt, at der er stor gennemsigtighed omkring skolen. Det skal være nemt 
for forældre, elever og andre at se skolernes resultater og følge deres udvikling. Vi vil dog understrege, at en 
skoles kvalitet ikke kun måles på elevernes karakterer – det er derfor vigtigt, at flere resultater bliver 
offentliggjort som en samlet pakke. Danske Skoleelever mener, at karakterer, trivselsniveau og elev-, 
medarbejder-, og forældreundersøgelser skal offentliggøres sammen med en plan for, hvordan man på skolen 
forholder sig til resultaterne og vil forbedre dem, der ikke er høje nok.  

Skolerne skal være præget af gennemsigtighed, fordi elever og forældre skal inddrages i skolens virke og 
udvikling. De skal kunne se, hvordan det går og i hvilken retning skolen bevæger sig. Derudover skal det være 
en platform, hvor kommunerne kan følge deres skolers resultater og hurtigt tilbyde hjælp og understøttelse, 
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hvis en skole halter. Gennemsigtige resultater skal ikke bruges som et stempel, men som et springbræt til 
resultatbevidsthed og udvikling. 

Den glidende overgang til ungdomsuddannelse 
Danske Skoleelever mener at overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelser er for hård. Det er den, 
fordi vi stiller krav i form af karakterkrav, studievalgsportfolio og uddannelsesparathedsvurderingen. Det bør 
man blive ved med, men vi skal fokusere på at gøre det lettere for elever at tackle det ved hjælp af vejledning 
og brobygning.   

Danske Skoleelever støtter karakterkravet til ungdomsuddannelserne, fordi ungdomsuddannelserne i Danmark 
er krævende uddannelsesinstitutioner, og samtidig fordi vi tror på, at langt de fleste elever kan nå de forskellige 
karakterkrav, hvis man får den rette vejledning. Vejledningen skal nemlig forbedres! 

Den vejledning som UU-vejlederne giver på nuværende tidspunkt er som udgangspunkt god, men vi har brug 
for mere en-til-en vejledning, hvor den enkelte elev har tid med UU-vejlederen til at finde ud af hvad eleven 
gerne vil, og hvordan man opnår dette. 

Udover samtaler med UU-vejlederen skal elever også have mulighed for opleve de forskellige muligheder på 
egen krop i form af brobygning, som man skal have mulighed for i minimum 2 uger i både 8.- og 9. klasse.  

Danske Skoleelever støtter desuden intentionerne for studievalgsportofolien, og mener at det bør være et 
redskab for eleverne og UU-vejlederne. Men når eleverne skal skrive studievalgsportofolie, bør de ikke tvinges 
ind i en standardiseret tabel med spørgsmål, men bør kunne vælge at skrive mere frit om deres motivation, 
styrker og overvejelser ift. det valg de står overfor, i samarbejde med deres vejleder, hvis det er det de ønsker. 
Derudover bør studievalgsportofolio, siden det er en obligatorisk del af ansøgning til ungdomsuddannelsen, 
skrives i skoletiden. Man risikerer, at de mest udsatte elever, som måske ikke har mulighed for eller overskud 
til, at skrive den hjemme, ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse 

Fremrykning af information om niende klasses prøven 
Danske Skoleelever bør støtte, at 9. klasses elever får at vide, hvilke udtræksprøver de skal op i, tyve skoledage 
før, typisk ultimo marts/primo april. Som det er i dag, får eleverne det først at vide fem skoledage før første 
skriftlige prøve, typisk ultimo april. 

- Fremrykning ville bekæmpe eksamensangst blandt eleverne 
- Fremrykning ville gøre det lettere for alle at planlægge maj og juni 
- Fremrykning ville medføre, at der ikke blev spildt vigtige læretimer på prøveinformation om prøver, 

eleverne alligevel ikke skal op i 
 

Nationale test skal optimeres 
Vi skal forbedre de nationale tests. Nationale tests er som udgangspunkt et godt tiltag, men fungerer ikke 
optimalt i øjeblikket. Vi synes, det er vigtigt at have et nationalt evalueringsredskab og et pædagogisk værktøj 
til at tilrettelægge undervisningen. 
En rapport fra Aarhus Universitet, antyder at de nationale tests måler upræcist og forkert. Hvis dette er 
tilfældet, så skal testene selvfølgelig reformeres fuldstændigt. Når det sagt, er der opstået en demotiverende og 
trist kultur omkring de nationale test i dag, hvilket er ærgerligt. Ingen elever skal føle det som et nederlag. 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Z
TB

ZD
-P

LB
Q

Y-
KC

S3
1-

L2
42

Y-
D

F1
A0

-B
74

10



 

   

 

 

   

 

30 af 63 

  

Ydermere skal lærerne yderligere uddannes i at bruge resultaterne til konkret undervisning. I Danske 
Skoleelever går vi ind for en test, hvor alle elevers niveau blev undersøgt, sådan at undervisningen kan blive 
indrettet efter det niveau, som passer til den enkelte elev. Dog skal vi også respektere at der er en lang række 
forskere der står bag spørgsmålene i den nationale test, og som har en stor viden på området, derfor bør man 
lytte på dem. 

En skole med et godt undervisningsmiljø  

Mens vi går i skole, er skolens miljø en stor del af de omgivelser vi i dagens løb færdes i. Miljøet har en stor 
indflydelse på vores koncentration, kreativitet, engagement og helbred. Det er derfor vigtigt, at skolen skaber 
nogle gode omgivelser for både leg og læring. Det er vigtigt, at vi føler os tilpas i skolen. Det fysiske 
undervisningsmiljø skal være sundt, og der skal være mulighed for aktivitet i undervisningen. Rummelighed 
og fleksibilitet giver mere spændende undervisning og mere aktive elever.  

Undervisningsmiljøreform  
I skolen opholder vi os indendørs det meste af tiden. Derfor er et godt indeklima og dermed et godt 
undervisningsmiljø en vigtig faktor for vores generelle sundhed. Mange undersøgelser har vist, at indeklimaet 
har stor betydning for elevers trivsel, læring og koncentration. Et godt undervisningsmiljø er et bredt begreb. 
For det gode undervisningsmiljø er ikke kun de stole vi sidder på og, de legepladser vi leger på. 
Undervisningsmiljø er meget mere end det. Et godt undervisningsmiljø handler nemlig også om f.eks. 
lysforholdene, lydmiljøet, luftfugtighed, temperaturen og luftkvaliteten (CO2). 

9 ud af 10 skoler har et forhøjet CO2-niveau i klasseværelserne, viser tal fra Danmarks Tekniske Universitet. 
Derudover mener 50 procent af alle skoleelever, ifølge Børnerådet, at det er svært at koncentrere sig hvis det 
er for varmt eller for koldt i klasselokalet.   

Disse tal og undersøgelser viser hvor meget det gode undervisningsmiljø betyder når det kommer til elevers 
indlæring, koncentration og den generelle trivsel.  

Danske Skoleelever mener, at undervisningsmiljøet på de danske grundskoler skal opprioriteres og forbedres 
for at sikre de bedst mulige forudsætninger for indlæring og trivsel.   

Danske Skoleelever mener, at for at kunne sikre den bedste indlæring, koncentrationsevne og trivsel hos 
eleverne skal undervisningsmiljøet opprioriteres og forbedres. Undervisningsmiljøloven skal vægtes lige så 
højt som arbejdsmiljøloven. 

Den gode skoledag starter først og fremmest med at eleverne kan opholde sig i klasseværelset uden at opleve 
fysisk ubehag og koncentrationsbesvær på grund af et dårligt undervisningsmiljø. Danske Skoleelever ønsker 
indsatser til undervisningsmiljøet på et lovgivningsplan, kommunalt plan og lokalt. 

Danske Skoleelever forslår følgende tiltag for at sikre det gode undervisningsmiljø og elevernes faglighed og 
trivsel: 

Uddannelse af undervisningsmiljørepræsentanter  

Den nuværende undervisningsmiljø-lovgivning giver eleverne ret til at vælge to repræsentanter til at deltage i 
det relevante undervisningsmiljø arbejde. Danske Skoleelever oplever, at denne ret ikke bliver håndhævet i 
praksis. Danske Skoleelever mener, at man skal fokusere på at oplyse om denne lovgivning. Danske 
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Skoleelever vil også udvikle uddannelser og uddanne UMRer, så de kan deltage på lige fod i arbejdet med 
arbejdsmiljørepræsentanterne.  

En obligatorisk vedligeholdelsesplan i alle kommuner   

Danske Skoleelever mener at alle kommuner skal være forpligtede til at have en genopretningsplan og en 
vedligeholdelsesplan for folkeskoler så vi senest om 10 år har tidssvarende skoler der lever op til 
bygningsstandarderne.  

Undervisningsmiljølovgivningen skal vægtes lige så højt som arbejdsmiljølovgivningen  

Danske Skoleelever mener, at det er urimeligt, at lærerne er sikret et bedre arbejdsmiljø end eleverne, i form 
af at arbejdsmiljøloven er betydelig mere omfattende end undervisningsmiljølovgivningen. F.eks. kan det 
nævnes, at der skal være flere toiletter pr. lærer på skolen end pr. elev. Vi foreslår derfor at samle alle relevante 
organisationer med henblik på at forbedre undervisningsmiljøloven, og dermed elevernes rettigheder  

Sikkerhed er alfa og omega  
I den danske grundskole har elevrådet heldigvis en masse rettigheder, og vi står på lige fod med de andre 
instanser på skolen såsom forældre, ansatte etc. 

I de såkaldte ’Sikkerhedsudvalg’ på skolerne har elevrådene lov til at blive repræsenteret. Sikkerhedsudvalgene 
er til for, at skolens miljø for både ansatte og elever er i top. I udvalget er næsten alle medlemmer forpligtet til 
at tage en form for miljøuddannelse bortset fra eleverne. I et udvalg hvor medlemmerne skal sikre, at arbejds- 
og undervisningsmiljøet er i top, er det vigtigt, at medlemmerne i det mindste ved, hvad betegnelsen ’miljø’ 
egentlig går ud på. 

Det er skoleledelsens ansvar at sørge for, at eleverne kender til det æstetiske, fysiske og psykiske 
undervisningsmiljø på skolen. Sådan som det ser ud nu, har vi ingen obligatorisk uddannelse i miljøet 
overhovedet. 

Danske Skoleelever mener, at det skal være lovpligtigt for elevernes medlemmer i Sikkerhedsudvalget at tage 
en miljøuddannelse i form af et dagskursus på internettet. Eleverne skal kunne indtaste kursets web-adresse og 
tage et interaktivt videokursus på ca. 2 timer. 

Danske Skoleelever skal have monopol på dette kursus, så det bliver udarbejdet af vores kursussektor i 
samarbejde med Undervisningsministeriet på baggrund af vores tidligere Undervisningsmiljøuddannelse.  

Bedre klagemuligheder til eleverne  
Når børn og elever i dag oplever at blive krænket eller at der sker brud på deres rettigheder, er deres muligheder 
for at klage alt for dårlige. Alt for mange står i dag alene med deres problemer og mange oplever også, at det 
er svært at få hjælp. I 2014 blev 93% af klagerne til ombudsmandens børnekontor afvist. Det skyldes bl.a. at 
børnekontoret ikke må gå ind i en sag medmindre barnet allerede har ført sagen hos både kommunen, de sociale 
nævn og ankestyrelsen. Omfattende bureaukrati er altså med til, at vi ikke får hjulpet de børn og elever, der 
har brug for det. I forlængelse har af mener Danske Skoleelever ikke, at den nuværende model sikrer eleverne 
en ordentlig og enkel klagemulighed, og at man bør have en egentlig børneombudsmand i Danmark. Det er 
vigtigt, at vi har mulighed for at klage, når vores rettigheder bliver brudt og vi oplever os uretfærdigt behandlet. 
Dette både nå vi ikke trives i skolen eller en utilfredse med en karakter. De muligheder der findes i dag er både 
besværlige, komplicerede og ikke i øjenhøjde med de elever, der skal bruge dem.  Danske Skoleelever mener 
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derfor, at det er vigtigt at der gennemføres en omfattende forenkling. På denne måde kan vi sikre, at alle elever 
let og enkelt har mulighed for at få hjælp med deres problemer og at deres rettigheder overholdes.  

Bevægelse, ja tak, men ikke kun morgenløbeture  
Med den nye folkeskolereform skal alle elever bevæge sig 45 minutter om dagen. Det er vi super glade for i 
Danske Skoleelever. Det er op til den enkelte skole og kommune at beslutte, hvordan denne bevægelse skal 
foregå i hverdagen. I Danske Skoleelever mener vi, at denne bevægelse giver det største udbytte, hvis den 
bliver spredt over hele dagen som en del af undervisningen frem for, at det hver morgen bliver til en løbetur 
på en trafikeret vej. Det mener vi vil sikre aktivitet i løbet af hele dagen og ikke, at vi løber om morgenen og 
sidder på stolen resten af undervisningen. 

Eftersidning, nej tak! 
Vi i DSE tror ikke, at straffe generelt vil hjælpe på noget som helst. Vi mener ikke, at det er rigtigt, at give 
eleverne eftersidning hvis de har gjort noget forkert. Eleverne får det ikke bedre med skolen - tværtimod. Vi 
mener, at det også er skolens job at opdrage eleverne; dog kun på et pædagogisk niveau. Det må være op til 
forældrene selv, hvilken konsekvens barnets opførsel skal have. En ny lov har givet ret til, at elever helt ned i 
0. klasse kan blive til eftersidning, og det er helt forkert! Et barn, der lige har startet sin skolegang, skal ikke 
straffes ved at blive sat til eftersidning. Disse eftersidninger vil give eleven et helt forkert syn på skolen. 

Vi i DSE mener, at en samtale mellem lærer og elev vil give eleven et tryggere forhold til både skolen og deres 
lærere. Hvis samtalerne mellem eleven og læreren ikke hjælper, må der laves en aftale mellem eleven, hjemmet 
og skolen, og de må sammen finde en løsning på problemet. 

Mobiltelefoner i skoletiden  
DSE mener kampen imod mobiltelefoner i skolen er håbløst tosset, og DSE er derfor også modstander af 
forbud mod mobiltelefoner i skolen. Alle skal have ret til at tage deres mobiltelefon med, så længe de i 
undervisningstiden udviser respekt over for underviseren og resten af klassen. 

Ellers foregår mobiltelefoner på elevernes eget ansvar, og det bør skolen som princip ikke blande sig i. 
Selvfølgelig mener DSE, at mobiltelefoner stadig skal være helt og aldeles ulovligt i eksamenssituationer. 

Derudover mener vi at mobilerne er kommet for at blive, og man bør derfor i skolen fokusere på at vi elever 
bliver digitalt dannet, så vi ved hvornår og hvordan vi mest hensigtsmæssigt bruger telefonerne, fremfor at 
forbyde dem, hvilket vi ikke mener hjælper på de udfordringer som mobilerne giver i dag. 

Vold fører aldrig noget godt med sig  
I DSE mener vi, at det altid er forkert, at en lærer ’lægger hånd’ på en elev, hvad enten det er for at straffe 
eleven for en fejl han/hun har begået, eller for at sætte sig respekt i forhold til eleven. Dette gælder selvfølgelig 
også den modsatte vej. 

Forholdet mellem lærere og elever skal bygge på gensidig respekt og forståelse og ikke tvungen respekt og 
trusler. DSE’s opfattelse af vold i skoletiden er, at det forringer det psykiske undervisningsmiljø i en sådan 
grad, at eleven vil få mindre udbytte af undervisningen. DSE vil altid fremhæve dialog som den rigtige måde 
at løse konflikter på, og at vold aldrig fører noget godt med sig. 

Det er samtidig meget vigtigt at fremhæve, at DSE også er imod verbal vold. PÅ samme måde som fysisk vold 
kan verbal vold skabe lige så store problemer for lærere og elever. 
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Mobning  
For mange skoleelever bliver mobbet, og der bliver fra skolernes side ikke gjort en optimal indsats mod 
mobning. DSE kræver en mobbelov. En lov, der klart fortæller skolerne, at de skal bekæmpe mobning. En lov, 
der stiller krav til skolerne om et bedre psykisk undervisningsmiljø. Vi kræver, at klasselæreren åbent snakker 
om problemet mobning og hvert år har mobning øverst på listen over mærkesager i det nye skoleår. For at 
være tryg og lære noget bliver man nødt til at have et godt miljø både fysisk, men også psykisk. 

DSE mener, at alle skoler hvert år skal lave en handlingsplan mod mobning, så både lærere, forældre og elever 
ved, hvad skolen gør, når et sådant problem opstår. 

DSE går stærkt imod skoleuniformer. Skoleuniformer løser ikke problemet mobning. Det er det psykiske, man 
skal tage fat på, og finde en pædagogisk arbejdsmetode, så man derigennem kan forebygge mobning. 

Trivselsmålingen skal være et arbejdsredskab for skolerne  
I Danske Skoleelever støtter vi op om de nye trivselsmålinger, der blev indført som en del af 
folkeskolereformen, og blev gennemført første gang i foråret 2015. Det er vigtigt, at trivselsmålingerne forsat 
kan bruges som et aktivt redskab i kommunerne og på skolerne til at blive opmærksomme på eventuelle 
problemer med trivslen, så de rette tiltag kan tages for at rettet op på problemerne. I Danske Skoleelever mener 
vi, at der er elementer i trivselsmålingen som er centrale og af afgørende betydning for målingens 
anvendelsesmuligheder til at belyse problemer og til at forbedre trivslen på skolerne. Elementer om 
skoletoiletter, klasseledelse og elevinddragelse, mener vi er grundlæggende for trivselsmålingen, og derfor bør 
der være et særligt fokus på disse. 

Klageorgan for alle 
For mange skoleelever oplever i dag mobning i forbindelse med deres skolegang. Al mobning skal mødes med 
en alvorlig tilgang, hvor eleven, der har oplevelsen bliver tager alvorligt. Det må aldrig være op til en voksen 
på skolen at beslutte om en elev føler sig mobbet eller ej – eller hvorvidt der er tale om mobning eller drilleri. 
Oplevelsen for mange elever er, at de ikke bliver mødt med den respekt og alvor, som deres situation behøver. 
Derfor skal der være hjælp at hente for de elever, der ikke bliver hørt på deres skole, når de siger at de bliver 
mobbet. Danske Skoleelever er derfor glade for at der er oprettet et nationalt klageorgan. Dette organ har til 
formål at behandle henvendelser vedrørende mobning, og skal tjener som en sidste udvej for de elever der ikke 
bliver hørt af deres lærere, skoleleder eller skolebestyrelse. Organet skal upartisk tage stilling til elevernes 
sager, og skal behandler dem alle individuelt, og med respekt for offeret. Danske Skoleelever betragter 
klageorganet som en naturlig forlængelse af de i forvejen eksisterende mobbestrategier på skolerne. 
Klageorganet skal naturligvis være tilgængeligt for såvel folkeskoleelever såvel som elever på frie- og private 
grundskoler. Danske Skoleelever mener tillige at et sådant organ naturligt skal inddrage eleverne og deres 
repræsentanter i udformningen, for at sikre at eleverne har indflydelse på deres eget klageorgan. 

Klassens tid tilbage  
Skolerne skal nu have ”klassens tid” timer tilbage. Dette skal til for at øge sammenholdet og trivslen i klasserne, 
samtidigt med at forebygge yderlige komplikationer som fx mobning. 
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Fokus på klassemiljøet 
Vi i Danske skoleelever mener at forebygning og bremsning af mobning ikke er nok for at en klasse, og 
klassemiljøer bliver helt igen. Vi mener derfor det skal være større fokus på miljøet i klassen efter der har 
foregået mobning. Dette kan foregå ved klassemøder, eller opfølgende samtaler med de indblandede. 

Ny undervisningsmiljø-lovgivning. Nu! 
Elevernes undervisningsmiljø bliver ikke taget nær så seriøst, som lærernes arbejdsmiljø. Det mener Danske 
Skoleelever b.la er på grund af en alt for uspecifik og u-omfattende undervisningsmiljø-lovgivning. Eleverne 
er ikke dækket af lærerens arbejdsmiljø-lovgivning, hvilket oftest betyder, at lærerens krav til b.la indeklima 
kommer i første række, og ikke elevernes. Danske Skoleelever mener, at en ny undervisningsmiljø-lovgivning 
skal være af samme kaliber, som arbejdsmiljølovgivningen, fordi undervisningsmiljøet er lige så vigtigt som 
arbejdsmiljøet. Desuden så er mange elever uvidende om, at de har ret til at vælge 
undervisningsmiljørepræsentanter. Der kan varetage elevernes undervisningsmiljø interesser over for ledelsen. 
Danske Skoleelever skal fokusere mere på oplyse om, og uddanne undervisningsmiljørepræsentanter. Danske 
Skoleelever mener, at vores indeklima og generelle undervisningsmiljø kan blive bedre med ny lovgivning, og 
mere elevinddragelse. 

En skole, der tager ansvar for elevernes personlige udvikling 

I skolen skal vi lære at skrive, læse og regne, men det er ikke det eneste, skolen skal lære os. For at vi kan 
trives socialt og fungere i et fællesskab, er det vigtigt, skolen også tager ansvar for vores personlige udvikling. 
Det er de færreste af os, der kan læse, når vi starter i skole. Ligeledes lærer man ikke bare af sig selv at omgås 
andre mennesker. En skole, der tager ansvar for dette, er med til at sikre et godt psykisk undervisningsmiljø 
og ruster os til en så vigtig og grundlæggende ting i livet som fællesskab. 

Samfundet skal ind i skolen  
Eleverne skal lære at tænke løsningsorienteret, udvikle ideer og tage ansvar. Og dette kan ikke kun foregå i et 
lukket klasselokale bag skolens murer. Lokalsamfundet i form af lokale forældregrupper, virksomheder og 
foreninger skal inddrages og bidrage til skolens virke. 

En måde, hvorpå folkeskolen kunne åbne sig mod samfundet, kunne være i et tættere samarbejde med 
eksempelvis foreningslivet. Igennem foreningsarbejdet får unge mennesker praktiske erfaringer med ledelse, 
samarbejde, problemløsning, organisering af projekter og ideudvikling. ’Forenings Danmark’ har igennem 
mange år udviklet mange talenter og skabt mange positive forandringer for en masse unge mennesker. 
Foreningsarbejdet udvikler unges kompetencer og giver gode muligheder for en videre karriere. Alligevel har 
det frivillige arbejde ikke vundet samme fodfæste i uddannelsessystemet i Danmark, som det f.eks. har i USA. 
Det skal der gøres noget ved. 

Danske Skoleelever foreslår, at eleverne i 7.-10. klasse i løbet af skoleåret skal have mellem 5 og 
10 ’samfundsdage’, hvor deres normale skemaer bliver udskiftet med arbejde i en forening, praktik på en 
virksomhed, dage med forældrebesøg eller lignende. 

For at folkeskolen i højere grad skal kunne trække på lokalsamfundets ressourcer, skal der etableres en stærkere 
bro fra folkeskolen til lokalsamfundet. Med 5-10 dages samfundsarbejde for eleverne i overbygningen vil vi 
være nået et langt skridt. 
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Flere kulturer på skolen  
De danske folkeskoleelever skal uddannes til et samfund, hvor de ikke længere ’kun’ er danskere – men også 
verdensborgere i en global verden. De kommer til at arbejde sammen med kinesiske ingeniører, polske tømrere 
og bo dør om dør med tyrkiske familier. For at Danmark skal kunne klare sig i en ny økonomisk verdensorden, 
så skal de elever, der bliver uddannet i det danske skolesystem, også lære at forstå andre kulturer og arbejde 
sammen med personer, der har en anden kultur end dem selv. Sagt på en anden måde – vi har brug for hinanden, 
for vi skal arbejde sammen med hinanden og må derfor forstå hinanden. 

Derfor foreslår Danske Skoleelever, at eleverne med anden kulturel baggrund end dansk skal spredes mere 
mellem de forskellige skoler – private såvel som folkeskoler. På den måde sikrer vi, at eleverne ikke bare 
møder elever med den samme baggrund som dem selv, men også elever, som spiser anden mad, taler andet 
sprog og ser verden på en anden måde, end de selv gør. Dette vil have en positiv effekt på integrationen af de 
tosprogede elever og på de etnisk danske elevers kulturforståelse. DSE foreslår, at det skal være et krav til 
kommunerne at få spredt eleverne på kommunens skoler, så forskellige kulturer er repræsenteret på alle 
skolerne. På den måde kan lokale forhold tænkes ind i løsningen, og den bedst mulige praktiske ordning kan 
findes. Dette vil også betyde at de ghetto-skoler, der er opstået i en række bydele rundt omkring i landet, og 
som har store problemer med at bryde den sociale arv, vil blive opløst. 

SFO som en integreret del af skolen  
DSE’s opfattelse af SFO (Skolefritidsordning) er generelt positiv, fordi SFO’en ikke bare er pasning som f.eks. 
dagtilbud. SFO’en giver et godt supplement til skolen. Igen ved at det ikke kun er pasning men også videns 
indsamling gennem leg og støtte den pågældende elevs forældre ikke kan give. 

SFO’en fungerer på mange skoler som et selvstændigt sideløbende spor, der arbejder for sig selv og ikke 
deltager i særligt stor grad i, hvad der sker i skolen, der jo i de fleste tilfælde ligger lige ved siden af. 

DSE mener at SFO’en skal være en integreret del af folkeskolen, da der på de fleste skoler mangler et større 
fælles skole/hjem samarbejde mellem SFO’en og skolen. Det gør det sværere for forældrene, da de på den 
måde skal forholde sig til både SFO’en og skolens kommentarer til elevens udvikling og 
forbedringsmuligheder. Dette kan f.eks. gøres ligesom det er gjort i Gladsaxe Kommune, hvor SFO ikke kører 
som et selvstændigt spor ved siden af skolen, men er integreret også i ledelsen af skolen. 

DSE mener, at et godt alternativ til to-lærertimer kan være at inddrage pædagoger fra SFO’en i skolens 
undervisning, da disse i forvejen har et godt kendskab til eleverne og elevernes faglige kunnen og sociale 
kompetencer. 

Obligatorisk seksualundervisning til lærerne 
Der er alt for lidt seksualundervisning i den danske folkeskole. 39% af folkeskolens elever har enten ikke 
modtaget seksualundervisning eller er usikre på det. Det er ikke godt nok. Det er lærerne, som står for 
seksualundervisningen, men lærerne er alt for dårligt uddannet. Lærerne føler sig usikre på 
seksualundervisningen, men samtidig er det kun en femtedel af lærerne som vælger at tage det valgfrie fag 
“sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” som faget, hvor der indgår seksualundervisning 
formelt hedder. Desuden så svarer undervisningsmaterialerne dertil overhovedet ikke eleverne på deres 
spørgsmål. Det skal være slut med røde øre og krummede tæer fra flove læreres side. Vi skal kunne snakke 
åbent om sex på samme måde, som man snakker om navneord. Derudover mener DSE også, at 
seksualundervisningen skal varetages af andre end en fast lærer i klassen. Vi mener, at allerede uddannede 
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lærer skal efteruddannes I seksualundervisning gennem et tredagskursus, hvor de bliver undervist i sex og 
seksualitet, så de er forberedt på at undervise eleverne ordentligt i emner som for eksempel homoseksualitet, 
beskyttelse og samtykke. På læreruddannelsen mener danske skoleelever, at det skal være obligatorisk at tage 
faget “sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” på lærerseminariet, så alle lærer fremover er 
rustet til at tage en af de vigtigste snakke med deres elever 

Seksualundervisning er andet end kondomer på flamingopap 
Den seksualundervisning vi elever modtager er gammeldags, forenklet, klichépræget og på ingen måder 
fyldestgørende nok. Effektiv og hensigtsmæssig seksualundervisning på skolerne kommer med ganske særlige 
udfordringer, fordi det handler om personlige, private emner i et offentligt rum. Det bliver derfor hurtigt en 
snak om kønssygdomme og prævention. Men hvad nytter det at forklare en person, der ikke ved, hvordan 
samleje foregår, hvad risikoen ved det er? Vi mangler det grundlæggende. Vi skal have at vide, at det er normalt 
at se porno, og at kommunikation er vigtigt. Vi skal lære om orgasmer. Hvordan opnår man den? Hvad er 
forskellen på kvinders orgasmer og mænds? Hvornår er jeg klar til sex? Hvordan ved jeg, hvilket køn jeg er 
til? Hvordan forgår sex imellem to af samme køn?” Hvem skal min første gang være med? Hvordan? Det er 
vigtigt at kunne tale om. Og vigtigt at blive undervist i den følelsesmæssige side af sex. 
 

Brug pædagogerne 
I en skoledag, hvor dagene nogle gange bliver lange og omvæltningerne mange, der har vi brug for hele skolens 
personale til at spille sammen. Skolen fungerer bedst i fællesskab, og derfor skal alle aktørerne være fælles om 
at skabe de optimale rammer. Derfor mener Danske Skoleelever at lærere og pædagoger i langt højere grad 
skal støtte op om hinandens funktioner og professionelle arbejde, i et ligeværdigt samarbejde. Pædagogerne 
kan b.la. bruges til at få bevægelse, understøttende undervisning og åben skole til at fungere, derudover har 
pædagoger en stor faglighed inde for det relationelle arbejde. Det skal bruges! 
 

Face The Future - Den danske grundskole skal ændres 
Face The Future også kaldet FTF skal starte som en emneuge men på længere sigt håber vi det kan blive et 
komplet fag. Face the future er en blanding af de praktiske-, grundskole- og gymnasiale fag, på vores niveau. 
Både at have psykologi, at lægge et budget og at lære at lave et CV er ting alle vil få brug for i fremtiden. Der 
er dog mange der har svært ved disse ting samt andre hverdagsting, det er hvad man skal lære på FTF.   
Vi mener at skolen ikke kun skulle lære os dansk og matematik, men også nogle ting vi kan bruge som 
udrustning til at stå alene. Rigtig få elever føler sig klar til det liv de går i møde efter grundskolen og det mener 
vi FTF vil kunne lave om på! 
 

Ved du hvad dine penge skal bruges på? 
Vi synes at penge skal fylde langt mere på skoleskemaet end det gør i dag. Helt centrale spørgsmål, som 
hvordan tjener jeg penge? Til hvordan jeg skal jeg håndtere dem? Det er spørgsmål vi alle skal forberede os 
på ude i det virkelige liv, efter uddannelse. Lige nu går vi ind for at alle elever i udskolingen skal en uge i 
praktik. Den forberedelse er god, men ikke fyldestgørende. Derfor foreslår vi at man sætter arbejdsmarked og 
penge på skoleskemaet. Undervisningen skal forberede os på, hvad erhvervslivet også byder. Det skal 
indeholde emner som: jobsøgning, CV, fagforeninger og A-kasser, men også privatøkonomi og penge skal i 
langt højere grad på skoleskemaet, da en alt for stor del af unge ikke er klar på at skulle være økonomisk 
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selvstændige. Vi skal forebygge, at en så høj andel af unge ender i gæld mv. som i dag. Det gør vi ved at lære 
eleverne om indberetning af skat, investering, opsparing m.m. Ydermere skal vi også lære om budgettering, 
lån og penge i samfundet generelt. Dette er muligt i både de enkelte fag, men også i tværfaglige projekter, hvor 
der vil være god mulighed for at inddrage erhvervsliv i skolen. 

 

Elever skal tiltale læreren ved fornavn 
Eleverne skal ikke tiltale læreren med Hr. og Fru. Relation mellem underviser og elev er altafgørende for at 
elevens læring og trivsel fungerer optimalt, og hvis læreren skal tiltales på denne måde sætter det en stopklods 
for elevens læring. Klasselokalet skal være et trygt sted at lære, og det inkluderer en voksen autoritet. Men den 
voksne skal også være en ven, som man er tryg ved at gå hen til og snakke med, og det bliver sværere hvis 
læreren skal tiltales med andet end fornavn. 

En skole med plads til alle  

Skolen skal give plads til, at vi kan være os selv. Derfor skal der også være plads til alle politiske og religiøse 
overbevisninger. Der er ytringsfrihed i Danmark, så man må give udtryk for, hvad man vil – også i grundskolen. 
Det er en naturlig del af demokratiet, og det giver en større frihed. Jo mere frihed vi oplever i folkeskolen, jo 
mere åbne bliver vi overfor hinanden. Skolen skal ikke påvirke os til at tage et bestemt politisk eller religiøst 
standpunkt, men skal kunne rumme alle de forskellige trosretninger og holdninger. Vi skal have lov til at give 
udtryk for, hvad vi selv finder rigtigt, og vores forskelligheder skal optræde på lige fod. Denne åbenhed vil 
skabe mere forståelse og gøre os mere tolerante overfor hinanden. 

Religionsundervisning  
DSE mener, at faget kristendom skal ændres til religionsundervisning, da vi i dag lever i et mangfoldigt 
samfund med religionsfrihed. Folkeskolen (der både er for kristne, muslimer osv.) bør ikke bare undervise i 
kristendom. Som en del af religionsundervisningen bør de danske grundskoleelever opleve andre 
verdensreligioner, da det er vigtigt med kendskab og forståelse af andre tankegange i en globaliseret verden. 
Det skal gøres ved, at en klasse mindst én gang i løbet af dens skoletid besøger andre religiøse trossamfund 
end den danske folkekirke dette kunne f.eks. være moskeer, synagoger mm. 

Det er vigtigt i religionsundervisningen at skelne mellem fortid og fremtid. Danmarks fortid bygger på de 
kristne traditioner, men Danmarks fremtid bygger på forskellige religioner og kulturer. Da der er 
religionsfrihed i Danmark, er det vigtigt, at man ikke fremhæver en religion som værende bedre end andre. En 
god religionsundervisning vil give eleverne en forståelse af det samfund, vi i dag lever i. 

DSE mener ikke, at det skal forbydes for lærerne at gå med religiøse symboler, så længe læreren giver en 
objektiv undervisning.  

Privatskoler skal tage et socialt ansvar  
I Danmark har vi mulighed for at skabe og gå på skoler, der ikke følger folkeskoleloven og er et anderledes 
supplement til folkeskolen i form af fri- og privatskoler, hvor elever kan få lov at gå mod betaling og 
godkendelse af skolen. Vi bakker som udgangspunkt op for denne mulighed og ser god værdi i, at man kan 
eksperimentere med andre skoleformer og anden pædagogik, men dog ser vi problemer med opdelingen af 
elevgrupper.  
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I Danske Skoleelever oplever vi, at elevbestanden på fri- og privatskoler ofte er mindre mangfoldige, at de 
ikke i samme grad afspejler de forskellige baggrunde og kulturer og videre, at skolerne ikke tager det samme 
sociale ansvar som folkeskolen. Det skaber problemer for både folke- og privatskolerne og eleverne på disse 
skoler. Vi ser, at det for privatskoleeleverne især kan betyde, at de nemt kan blive isoleret fra de elever, der 
ikke nødvendigvis ligner dem selv, og det er et kæmpe problem. 

Skolen er et af de største samlingspunkter i det danske samfund og dér, hvor alle mødes og går uanset, hvilken 
baggrund de har. For Danmark og det danske samfund er det en fantastisk styrke, at man i skolen bliver dannet 
i mangfoldighed og diversitet, som giver en forståelse af, at vi lever i et samfund med stor forskellighed og 
behov for forståelse. Men netop den oplevelse mener vi, at privatskoleelever går glip af. Privatskoler bliver 
nødt til at tage et socialt ansvar for at sikre, at alle samfundslag bliver højere repræsenteret på alle skoler og 
desuden tager del i det mangfoldige fællesskab, vi har i skolen. 

Derfor mener Danske Skoleelever, at det er Undervisningsministeriets ansvar at finde en måde, hvorpå vi kan 
sikre denne mangfoldighed og forståelse, så vi på en god og smart måde kan få privatskolerne til at tage dette 
sociale ansvar alvorligt. 

Konfirmationsforberedelse skal ikke være en del af skolen  
I Danske Skoleelever mener vi, at konfirmationsforberedelse i skoletiden bør fjernes fra skolens skema. Det 
er ikke en del af pensum, og derfor bør det ikke foregå i skoletiden.  

Forbyd forbuddene?!  
Tendensen til at indføre forbud som løsning på problemer er desværre stigende. Det gælder såvel 
landsdækkende som lokalt. Princippet er det samme: En udvikling, der betegnes som problematisk, bruges til 
at legitimere et forbud. 

Mobiltelefoner, påklædning, hovedbeklædning, adgang til IT-faciliteter og sidste skoledag er alle aktuelle 
eksempler på ting, der forbydes. Mobiltelefoner for at undgå mobning, påklædning for at undgå for 
udfordrende / frækt tøj, hovedbeklædning for at undgå religiøse symboler, adgang til IT-faciliteter for at undgå 
hærværk og sidste skoledag for at undgå druk. Ikke blot mistænkeliggør og kriminaliserer man samtlige danske 
skoleelever, man gør sig selv en bjørnetjeneste ved at løse problemer gennem forbud. For hele humlen er netop, 
at problemet ikke løses - i bedste fald bliver det ikke værre. 

Skolens opgave er bl.a. at ansvarliggøre eleverne. For at kunne leve op til det, er det en nødvendighed, at man 
behandler eleverne med respekt og giver dem ansvar. Og så må man i øvrigt forsøge at undgå og forebygge 
problemer gennem dialog, samtale og diskussion. 

Vi kan ikke løse et problem ved hver gang at indføre et forbud. Vi er nødt til at tage konflikten, ansvarliggøre 
hinanden og i fællesskab skabe en bedre skole. 

Påklædningsfrihed – det er noget, vi kan li’  
DSE går ind for, at alle elever skal have mulighed for at udtrykke deres personlighed gennem deres 
påklædning. Det skal stå enhver elev fra en hvilken som helst skole i Danmark frit for, om han/hun har lyst til 
at gå i en bluse, hvor man kan se maven. At fratage elever denne mulighed for at træffe et frit valg, ser DSE 
ikke positivt på. Vi mener, at elever skal behandles som ansvarsfulde individer med evne til at tænke en 
selvstændig tanke. For det mener DSE godt, eleverne kan.  
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DSE vil desuden til enhver tid arbejde imod indførelsen af skoleuniformer i Danmark. 

Integration integreret i folkeskolen  
Vi lever i dag i et multietnisk samfund, og det skal danske folkeskoleelever være orienterede om. DSE mener 
det er vigtigt, at elever med anden etnisk baggrund føler sig trygge og glade for at gå i skole, ligesom andre 
elever bør gøre. Lærerne må ikke lave nogen forskelsbehandling rent psykisk på indvandrerbørn- og unge. 
Skolen skal gøre integrationen til et indsatsområde men huske på, at integrationen ikke er noget der sker med 
arrangementer og foredrag, men som en del af dagligdagen på skolen. Andre kulturer skal have ligeså høj 
placering som den danske kultur, for at børn og unge føler, at deres kultur også er repræsenteret i folkeskolen. 

Flere i folkeskolen 
Desværre er der flere familier, der fravælger folkeskolen. Det mener Danske Skoleelever, er en udfordring for 
vores samlede grundskole, eftersom folkeskolen bør og skal være det naturlige førstevalg. Fri-privatskolen bør 
således ikke være en konkurrent, men et alternativt tilbud til folkeskolen. Kun på den måde kan vi sikre en fair 
balance, der understøtter den bedst mulige skolegang for alle elever. Når det er sagt, så er vi alle enige om, at 
det er en god og sund tradition, at man har fri- og privatskoler, således elever og forældre har mulighed for at 
vælge et alternativt skoletilbud, så længe andelen er balanceret. 

En grundskole der kan rumme alle  

I den danske grundskole undervises der på et gennemsnitligt niveau. De svage elever får ofte ekstra 
undervisning, så de bedre kan følge med og igennem specialundervisningen stimuleres de og får følelsen af 
succes, så de derved også får en øget lyst til at følge med, dette er meget positivt, da det er vigtigt at få alle 
med og at også fagligt udfordrede får succesoplevelser i skolen der er dog en gruppe af elever, der har en 
tendens til at blive overset; de fagligt stærke elever. Dette gør desværre også, at disse elever ikke bliver 
stimuleret. De har ikke lysten til at lære fordi de på sin vis ‘kan det i forvejen’. Derfor risikerer man at tabe 
eleverne og ende med elever, der ikke kan se, hvorfor de går i skole. Det kan komme til at påvirke deres senere 
liv, da de herved også tillægger sig en dårlig arbejdsmoral. Det er noget, der skal laves om på. Derfor mener 
DSE, at der i klasselokalet skal tilbydes undervisning, der er fagligt udfordrende for elever med alle faglige 
niveauer. Eleverne vil gennem disse udfordringer få stimuleret deres behov for høj faglig viden og samtidig 
føle, at der bliver taget hånd om dem. Det skal understreges, at dette ikke vil ske for at dele eleverne op, men 
derimod for at stimulere de stærke elever og udfordre dem, så de bibeholder lysten til at lære.  
 

LGBT+-elever skal trives i grundskolen  

I Danske Skoleelever mener vi, at LGBT+-elever altid skal kunne møde ind til en god skoledag uden 
diskrimination, mobning eller fordomme. Derfor mener vi, at der skal sættes mere fokus på hvordan man kan 
forbedre trivslen hos LGBT+-elever og hvordan man kommer den dårlige trivsel til livs. F.eks. bruges der i de 
danske grundskoler desværre ofte homofobiske skældsord som “bøsse”, “homo”, “lebbe” osv. hvilket vi i DSE 
mener, ikke er i orden og at der skal slås ned på fra skolens side, da det skader trivslen. Vi tror ikke, at det er 
fordi at det er ment homofobisk, men er uvidenhed omkring LGBT+ og hvordan sådanne skældsord kan ramme 
LGBT+-elever. Det er en uvidenhed som vi må komme til livs ved en bedre og mere varieret undervisning 
hvor vi får normaliseret det faktum, at LGBT+-personer findes og skal respekteres! Elever skal lære, ikke at 
mobbe folk på baggrund af deres seksualitet, kønsidentitet eller bruge homofobiske skældsord, så vi kan sørge 
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for at alle elever kan møde op til en god skoledag. En af grundene til, at mange LGBT+-elever ikke trives i 
grundskolen er, at de ikke er godt nok repræsenteret i det undervisningsmateriale, der benyttes i 
undervisningen. I skolen lærer vi om prinser og prinsesser i eventyr, og læser noveller og romaner om ulykkelig 
kærlighed mellem unge piger og drenge, men vi læser meget sjældent om kærlighed mellem personer af samme 
køn eller personer, som er født i det forkerte køn. Det er ikke varieret nok. I DSE tror vi på, at hvis vi 
repræsenterer LGBT+-personer i grundskolens undervisningsmateriale, så ville det hjælpe på LGBT+-elevers 
trivsel.   
 

En skole og undervisning med fokus på fremtiden 

Samfundet udvikler sig utrolig hurtigt, og fremtiden efterspørger nye og forbedrede kompetencer. Det 
inkluderer b.la. kompetencer inden for problemløsning, innovation og IT. Derfor er det utrolig vigtigt at skolen 
og undervisningen følger med, når samfundet udvikler sig, og vores skoletid skal være præget af de nye 
kompetencer som fremtiden efterspørger.  

Digitalisering og IT – en naturlig del af skolen  
Vi lever i et samfund, hvor digitalisering gennemsyrer alle aspekter af vores hverdag, dette bør naturligvis 
også gælde for skolen.  

DSE mener at digitaliseringen skal fungere, som et naturligt understøttende element for al undervisning og 
bidrage til en god skoledag. De nye digitale medier, giver mulighed for at understøtte og variere 
undervisningen i langt højere grad end den traditionelle papirbundne undervisningsform.  

App’s, videoer, tablets, og alle de andre nye digitale muligheder, har potentiale til at gøre undervisningen mere 
spændende, og dermed medvirke som en naturlig del af en alsidig og varieret skoledag. F.eks. kan 
projektarbejde omkring udarbejdelse af en video, udarbejdelse af matematikafleveringer vedhjælp af de 
tilgængelige digitale medier, samt sikre feedback og dialog imellem lærer, elever og forældre. Alt dette kan 
alle de nye digitale medier bidrager til, og derfor er de vigtige i skolen i dag, og skolen i morgen.  

Digitalisering kan på tværs af alle aldre bidrager til en mere spændende skoledag. Der er selvfølgelig forskel 
på, hvad de forskellige medier kan bruges til i anden og i ottende klasse, derfor er det vigtigt at det bliver en 
digitalisering med formål, som såvel lærer som elever får noget ud af.  

DSE mener at det er vigtigt at der både nationalt og kommunalt afsættes midler til at styrke digitaliseringen af 
skolen. Endnu vigtigere er det, at digitaliseringen foregår med mening, så der ikke kastes midler efter det nye 
og smarte, men ting der kan bidrage til skolen på længere sigt, hvilket naturligvis skal foregå i samråd med 
lærer og elever på skolerne.  

En grundskole med grønne visioner  
Vi er i en moderne verden og megatrends præger vores adfærd og holdninger. En af disse megatrends er klimaet 
og vores miljø. I disse tider fylder betegnelsen global opvarmning meget, og uanset om det er rigtigt eller 
forkert, er det vores pligt at forholde os til måden, vi behandler vores miljø på. 

Danske Skoleelever mener derfor, at den danske grundskole skal forpligte sig som andre offentlige og private 
institutioner og forholde sig til miljø og klimaemnet. 
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Vi mener, at det skal være lovpligtigt for alle grundskoler at udarbejde en vision og forholde sig til, hvor 
miljøvenlig skolen er, og hvordan skolen kan blive endnu bedre til at passe på miljøet. Vi har alle et ansvar, 
og skolerne er ikke en undtagelse. 

Sprogfag og fremmedsprog  
Hvis danske elever skal sikre sig globalt udsyn og muligheder, er det vigtigt, de får et bredt kendskab til flere 
sprog. Engelsk har en fremtrædende plads i skolen og startes tidligt i eleverne skolegang, dette er også helt på 
sin plads.  

Dog er det også meget vigtigt, at eleverne introduceres til andre sprog i skolen. Tysk spiller som sprogfag en 
dominerende rolle, da det er det oftest udbudte. Danske Skoleelever mener alle elever bør have mulighed for 
at vælge mellem flere forskellige sprogfag, da tysk ikke er det eneste sprog, der er relevant og interessant for 
eleverne. Nogen steder udbydes også fransk og spansk som andet sprogfag til eleverne. Disse bør være et 
eksempel til efterlevelse, da begge sprog er store verdenssprog og anvendelige i den virkelige verden. Danske 
Skoleelever mener alle skoleelever bør have mulighed for at vælge mellem tysk, fransk eller spansk som andet 
sprogfag. Som en del af oprettelsen af sprogfagene skal det selvfølgelig sikres, at der er opbakning blandt 
eleverne til at udbyde flere valgmuligheder end tysk som andet fremmedsprog.  

Til sidst mener Danske Skoleelever, at man skal have mulighed for at vælge et andet modersmål end dansk, 
som ens tredje fremmedsprog efter tysk/fransk/spansk som andet fremmedsprog. I Danske Skoleelever mener 
vi, at hvis der er 10 eller flere på klassetrinnet, der ønsker det samme modersmål som tredje fremmedsprog, 
bør det udbydes på skolen. 

Andet fremmedsprog fra 5. Klasse  
Erhvervslivet efterlyser i stigende grad medarbejdere med gode sproglige kompetencer – også inden for andet 
end engelsk. For at følge med internationalt skal Danmark derfor være ambitiøse med vores sprogundervisning 
i folkeskolen og Danske Skoleelever er derfor glade for at sprogundervisningen i andet fremmedsprog allerede 
starter i 5. klasse. 

På denne måde skaber vi også en større prestige om undervisningen i det andet fremmedsprog – akkurat som 
det er sket med engelsk. I dag står tysk og fransk ikke højst på eleverne lister, når de skal udpege deres 
yndlingsfag. Men Danmark har brug for elever, der både har en stor viden, men som også kan formidle den til 
resten af verden. 

Tilbage til naturen  
I Danmark er det et problem at for få unge interesserer sig for naturfag og mange unge keder sig under 
fysik/kemi og biologi-timerne. Derudover vælger alt for få en naturvidenskabelig uddannelse og dette problem 
mener Danske Skoleelever at man bør adressere. Ingeniører bygger vores broer, læger kurerer vores sygdomme 
og fysikere giver os strøm i stikkontakterne, derfor bliver naturfag ved med at være vigtigt. Derfor er der behov 
for, at man prioriterer naturfag højere. For mange elever betyder naturfag slidte fysiklokaler og kopiark og det 
skal forandres. Det er vigtigt med en virkelighedsnær og spændende undervisning, samt at lærerne der 
underviser i naturfag skal være linjefagsuddannede. På den måde sikrer vi en bedre fremtid for Danmark.  

Projektorienteret undervisning og gruppearbejde  
I den danske grundskole har vi mange værdier, der bør bevares. Som eksempel kan det nævnes, at vi er gode 
til at undervise i samarbejde og projektorienteret undervisning. Begge arbejdsmetoder, der er stort brug for, 
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når man senere ender på arbejdsmarkedet. En ting som den afsluttende projektopgave efter 9.klasse er en af de 
meget få ting, der gør vores nuværende afgangseksamen bare en smule meningsfyldt. 

Indtil DSE helt får ændret den nuværende eksamensmodel, skal vi derfor arbejde for at holde fast i 
projektopgaven. Ligesom det er vigtigt at lære at samarbejde og arbejde projektorienteret, er det også vigtigt 
at blive evalueret inden for dette. Disse to arbejdsmetoder er noget vi i den danske grundskole kan være meget 
stolte af, og at udelukke dem fra evalueringen ville være en underkendelse af deres betydning og et stort 
nederlag for den danske grundskole, idet gruppearbejde og projektorienteret undervisning dermed vil miste sin 
plads i skolen og dermed langsomt glide ud af grundskolen til fordel for tavleundervisningen. 

Vi siger nej til den sorte skole – ja til brugbar faglighed! 

Vejledning i grundskolen  
Vejledningen i grundskolen skal forbedres. Formålet med vejledningen i grundskolen skal være at sikre, at alle 
elever vælger den rigtige uddannelse for dem selv – første gang. Vejledningen skal tage udgangspunkt i den 
enkelte elevs behov. I dag svigter man et stort flertal af eleverne, som ender med at droppe ud eller ikke får 
tilstrækkelig udfordring på deres ungdomsuddannelse. Vi mener, det er et kæmpe problem, som skal løses i 
løbet af elevens tid i grundskolen. Man skal sørge for, at klæde eleverne på, så de er bevidste om det valg de 
træffer. Denne vejledning har alle elever krav på, uanset om man får høje eller lave karakterer eller er mere 
eller mindre uddannelsesparat. Uanset hvem man er skal elever i grundskolen mødes af en vejledning, der er 
ordentlig og grundig. Ikke en vejledning baseret på klassesessions og hvad ens forældre lige ved om gymnasiet. 
I dag er STX det umiddelbare valg for mange, men vi har brug for mere indsigt i hvilke uddannelsesveje, der 
ellers findes. For at løse den udfordring er det nødvendigt, at gentænke udskolingen og overgangen til 
ungdomsuddannelserne. I forlængelse af det er det vigtigt, at det erhvervsfaglige kommer til at fylde mere i 
skolen og blive en naturlig del af undervisningen. Det kunne f.eks. være i form af valgfag i praktisk orienterede 
fag, matematik i sløjdlokalet og samarbejde, som vil skabe en mere virkelighedsnær undervisning. Med det 
udgangspunkt følger også et større fokus på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse for de 
elever, som ikke er uddannelsesparate efter 9. klasse. Med en målrettet indsats bør disse elevers færdigheder 
styrkes og dermed gøres de parate til at tage en uddannelse året efter. Danske Skoleelever foreslår derfor 
følgende til forbedring af uddannelsesvejledningen i grundskolen.  

- 2 ugers erhvervspraktik i minimum 8. - og 9. klasse  
o En mulighed kunne være at den ene uge skulle være et job man kan få ud fra en gymnasial 

uddannelse, og den anden uge skal være på et job man kan få ud fra erhvervsuddannelse. o I 
klasseværelserne skal uu-vejlederne, være rigtig gode til at tale om praktikforløbene inden, og 
i særdeleshed bagefter, så man evaluerer på forløbet, og derfor sørger for at hele klassen får 
en bred viden, om en bred vifte af fag.  

-  Forlængelse og forbedring af brobygningsforløbene.  
o At besøge uddannelser, er en rigtig god vejledning, men hvis man ser en forkert side af 

uddannelsesstedet, får det den modsatte effekt. Man ser at kvaliteten af brobygningsforløbene 
er meget svingende, vi skal derfor give gode redskaber til uddannelsesstederne, så alle 
brobygningsforløb virker som et vejledende redskab, som gør os elever mere bevidste om 
hvad vi vil når vi forlader grundskolen.  

o Der skal være mere brobygning, men kun hvis vi forsikrer os om at forløbene fungerer 
optimalt.  
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o Også med brobygningen skal uu-vejlederne sørge for at evaluere, og gøre besøgene relevante 
og brugbare. 

- Individuel vejledning.  
o Alle elever skal have en samtale med deres uu-vejleder, i henholdsvis 8. og 9. klasse, hvor de 

taler om hvad de vil og bliver udfordret på deres uddannelsesvalg. 
- E-vejledningen skal optimeres og meget mere i spil  

o E-vejledningen, altså vejledning man får fra diverse vejledningshjemmesider, skal sættes 
meget mere i spil, og man skal som elev blive meget mere oplyst om hvor og hvordan man 
benytter Evejledningen, så man i princippet ville kunne blive vejledt 24/7.  

o Sørge for at E-vejlednings mulighederne er optimale. o E-vejledning skal være et aktivt 
vejledningsredskab, på lige fod med den klassiske vejledning man får i klassen. 
Uddannelsessystemet skal skabe succes og retning - ikke nederlag og omveje. 

Praktik 
DSE mener at alle skoler skal tilbyde alle elever fra 7-10 klasse et praktikophold. Dette mener DSE da det er 
med til at kaste et lys på en mulig fremtidig karriere men også fordi at det kan give et pusterum i en ellers travl 
hverdag. 

13 års undervisningspligt er ikke vejen frem  
I øjeblikket står Danmark over for en stor udfordring. Målsætningen er, at 95 % af alle landets unge skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Et af forslagene til hvordan dette mål kan nås, er at udvide den nuværende 
10 års undervisningspligt til 13 års undervisningspligt. 

DSE mener ikke, at 13 års undervisningspligt er vejen frem. At tvinge eleverne til at tage en 
ungdomsuddannelse er en falliterklæring. I stedet burde man fokusere på folkeskolen. At en stor del af den 
danske ungdom ikke tager en ungdomsuddannelse bunder i, at deres første møde med uddannelsessystemet 
ikke har været optimalt. Derfor skal der i stedet laves en række forbedringer i folkeskolen for at sikre, at 95 % 
af den danske ungdom tager en ungdomsuddannelse. Dette skal hovedsageligt bestå i, at folkeskolen i langt 
højere grad skal indrettes, så den tager hensyn til de ikke boglige elever, samt at folkeskolen generelt forbedres, 
og at der holdes fast i de gode værdier i folkeskolen: elevernes evne til at deltage i gruppearbejde, være 
innovative og tænke selvstændigt. Folkeskolen skal ganske enkelt være et godt sted at være og sikre et godt 
møde med uddannelsessystemet. 

En indførsel af 13 års undervisningspligt vil skade mere end gavne. Det vil resultere i, at mange elever vil blive 
tvunget til at tage en uddannelse, som de overhovedet ikke har lyst til at tage. Dette kan ødelægge motivationen 
for andre elever på uddannelsen og dermed skabe en discountuddannelse, som mange tvinges til at tage, i stedet 
for en god uddannelse som eleverne er motiverede for at tage. 

Der skal en kæmpe indsats til for, at vi kan nå målet om, at 95 % af ungdommen skal tage en uddannelse. Men 
løsningen ligger i folkeskolen - ikke i tvang. 

Flere elever i STEM-fagene 
Danske Skoleelever mener at vi skal have flere elever ind i STEM-fagene (STEM: Science, Technology, 
Engineering og Mathematics). Elevernes interesse for naturfag starter i folkeskolen, og derfor har folkeskolen 
også et ansvar, for at holde eleverne interesserede i STEM-fagene. Tallet af elever, som ønsker at arbejde med 
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naturfag, daler nemlig jo ældre vi bliver. Den kurve skal vendes! En af de måder, hvorpå vi kan sikre at eleverne 
bliver ved med at interessere sig for STEM-fagene er gennem flere og bedre rollemodeller. Her mener Danske 
Skoleeleverne, at skolerne i højere grad kan bruge åben skole til at inddrage relevante personer, som arbejder 
indenfor STEM, i undervisningen.’ 

Inddragelse af eleverne  

Elever skal også have noget at skulle have sagt i undervisningen. Det er blevet bevist, at inddragelse har en 
meget positiv effekt på både faglighed og trivsel i skolen. Elevinddragelse er allerede noget vi er gode til i 
Danmark, men vi kan blive endnu bedre og løfte eleverne endnu mere. Elever på alle Danmarks skoler skal 
blive inddraget i den undervisning, de får, så de kan være med til at skabe den bedst tænkelige undervisning. 
Det gælder i alle aldre og på alle skoler. 

Elevinddragelse, frie grundskoler  
I Danske Skoleelever bakker vi som udgangspunkt op om muligheden for at etablerer fire grundskoler. De frie 
grundskoler har ret til at udskrive elever, hvilket vi i princippet ikke er modstandere af, men elevernes 
rettigheder vil dog til enhver tid være et fokusområde for os. Vores grundholdning er at eleverne altid, og i 
videst muligt omfang, skal inddrages i deres skoleliv generelt, og særligt når det drejer sig om afgørende 
beslutninger som f.eks. en udskrivning. For os er et minimumskrav at eleverne bliver oplyst om deres 
rettigheder, og får mulighed for at fremlægge deres syn på en konkret sag.  

Derfor mener Danske Skoleelever, at Undervisningsministeren bør tage tiltag, der sikre at eleverne på de frie 
grundskoler og efterskoler bliver oplyst om deres rettigheder jf. FN’s børnekonvention, og at elevernes ret til 
at blive inddraget i processen op til en evt. udskrivning sikres. Endvidere mener Danske Skoleelever, at 
omfanget af udskrivninger, årsagerne her til, samt graden af elev- og forældreinddragelse på de frie grundskoler 
og efterskoler, bør monitoreres årligt. Vi mener det er grundlæggende i forhold til afdækning af eventuelle 
problemer, og evaluering af tiltag omkring oplysning om elevernes rettigheder mv.   

Elevinddragelse  
Elevinddragelsen på de danske grundskoler er alt for lav. Der bliver lyttet for lidt til eleverne. Dette gælder 
både i skolebestyrelsen men også i klasserne. Alt for ofte sidder læreren og træffer beslutninger uden at forhøre 
sig ved eleverne. Skoleårene planlægges ofte uden elevernes indblanding, og mange andre aktiviteter træffer 
læreren beslutning om alene. 

Vi skal ikke have en klasse, der minder om diktatur fra lærerens side. DSE mener, at vi skal have en klasse 
med dialog, hvor man taler om tingene og lytter til eleverne. Læreren skal i fællesskab med eleverne træffe 
beslutninger om det nye skoleår, lejrskoler, undervisningsform osv. Der er masser af beslutninger læreren kan 
dele med eleverne. 

Inddragelse i indskolingen  

Danske Skoleelever mener, at nøglen til en god skolegang er inddragelse af eleverne som et gennemsyrende 
princip i undervisningen. Desværre oplever vi ofte, at inddragelse ikke bliver opfattet som en mulighed og en 
værdi i indskolingen blandt de små elever. Den opfattelse bunder i, at man ikke mener, at de små elever kan 
håndtere at forholde sig til deres hverdag og derved få øget faglighed og trivsel ud af bevidst inddragelse. 
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DSE vil gerne slå udtrykkeligt fast, at det mener vi er helt forkert. Vi ved, at også de mindste elever sagtens 
kan forholde sig til deres hverdag, blive dygtigere, have det bedre og få en større demokratisk bevidsthed ved 
aktivt at blive inddraget undervisningen. Det kan gøres ved følgende metoder: 

- Inddragelse af eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen på et niveau, der giver mening. Bl.a. kan 
de spørges, hvilken bog de gerne vil læse, hvilket emne de gerne vil arbejde med inden for et fag, osv. 

- Opprioritering af det lille elevråd så eleverne allerede fra de begynder i skole bliver trænet i at indgå i 
demokratiske organer, hvor de har en stemme. Det vil kræve at lærerne i de små klasser afholder 
klassemøder, hvor eleverne kan snakke om, hvad de gerne vil ændre på ved skolen.  

- Kontinuerlig evaluering af de små elevers lærere igennem en smileyordning, hvor eleverne kan give 
deres lærere smileyer, alt efter hvordan elevernes oplevelse af undervisningen er.  

Vi mener, at inddragelse af eleverne og elevdemokrati er en værdi i den danske skole, som giver vores 
skolesystem nogle fordele, man ikke ser andre steder i verden – ligegyldig hvilken alder eleverne har. 

Elevinddragelse i starten af undervisningsforløb 
Danske Skoleelever opfordrer i høj grad alle lærere på landets grundskoler, til i starten af hvert 
undervisningsforløb igangsætte en brainstorm med eleverne om hvordan eleverne har lyst til at lære om emnet, 
og om de har noget inde under emnet som de ville synes var mere interessant end andet. På den måde føler 
eleverne at de har fået lov til at være med til at bestemme, og være inddraget i planlægningen af 
undervisningsforløbet. Det kræver ikke ret meget af læreren, udover at sortere i forslagene. 
 

Anden politik 

Ja tak til gratis skolemad 
Forslagsstillers motivation, deltager nr. 1: Jeg synes helt klart, at man skal stemme for gratis skolemad, 

da man kan læse problemer som socialarv og de har ikke mulighed for at få mad med i skolen. Alle skal 

have det sikret. Derudover, så er vi sikre på at eleverne får mad og energi og til sidst så giver vi også 

muligheden for bedre fællesskab ved at spise sammen. 

En alternativ skoleform for alle 
Frie og private skoler er et godt alternativ til den danske folkeskole, og får på den ene side folkeskolen til at 
forberede sig løbende, og giver på den anden side plads til at eksperimentere med nye måder at drive skole på, 
som kan favne endnu flere elever. 

Men det er vigtigt for vores samfund, for selve sammenhængskraften og forståelsen for hinanden, at langt den 
største procentdel af eleverne i Danmark går på en folkeskole. Fordi her møder vi hinanden på tværs af alle 
mulige skel, og det er noget kun folkeskolen kan.  

Det er også mindst lige så vigtigt, at alle har lige adgang til de frie og private skoler. Derfor mener Danske 
Skoleelever, at Undervisningsministeriet skal sikre en fair fordeling af økonomiske midler til disse skoler i 
balance med folkeskolen. Dette kan gøres ved at sætte en grænse for, hvor mange midler frie og private skoler 
kan få af det samlede danske skolebudget, så man ikke ender i en situation, hvor det offentlige giver 30% af 
folkeskolens budget til de frie og private skoler. Når denne grænse er sat på fx 10 % af de samlede midler, så 
er det også afgørende, at der findes et fair socialt taxameter system. Dette taxameter system skal favorisere 
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elever, hvis forældre har en lavere indkomst end gennemsnittet og har lang vej til den nærmeste lokale 
folkeskole.  

Jo dårligere dine forældre er stillet, desto mere hjælp får du. Eller desto sværere det er for dig at komme hen 
til folkeskolen, desto højere tilskud får du. 

Sådan sikrer vi lige adgang til de frie og private skoler. Og et alternativt skoletilbud i harmoni med folkeskolen. 

Men for at fri- og privatskolerne kan fungere i samspil med folkeskolen kræver det, at vi er sikre på, at der er 
samme kvalitet som i folkeskolen. Derfor er der brug for en række krav til de frie- og private skoler.  

Danske Skoleelever mener at man skal indføre trivselsmålinger og nationale test på de frie og private skoler. 
Det har man ikke i dag, og det er derfor umuligt for eleverne på de frie og private skoler at sikre sig, at de får 
det samme niveau af kvalitet i deres skoledag, som deres kammerater i folkeskolen. 

Ud over at indføre trivselsmålinger og nationale test, så bør alle undervisere på privat- og friskoler være 
læreruddannede eller fremføre et bevis på, at de har samme kompetencer. Elevrådsbekendtgørelsen, som sikrer 
rettigheder til elevrådet og elevdemokratiet, bør også omfatte fri og privatskolerne. Alle disse tiltag skal sikre 
en skole med høj kvalitet uanset om det er en fri-, privat- eller folkeskole. 

Det er vigtigt for Danske Skoleelever, at elever uanset hvilken skole de går på, har rettigheder og kan holde 
deres skole op på, at der bliver leveret på de faglige og trivselsmæssige krav vi har. 

Gratis skoletransport 
For nogle elever er der praktiske faktorer eller specielle tilbud hvor det ville give mest mening for eleven at 
gå på en skole, der ikke ligger i deres eget skoledistrikt. Men den offentlige folkeskole har ikke pligt til at 
betale for transport for eleven, hvis de ikke bor i skoledistriktet. Lige nu er kravet for hvor langt eleven skal 
bo fra skolen før skolen betaler transport: 
• 0.-3. klasse over 2,5 km og bor i skoledistriktet 
• 4.-6. klasse over 6 km og bor i skoledistriktet 
• 7.-9. klasse over 7 km og bor i skoledistriktet 
• 10. klasse over 9 km og bor i skoledistriktet 
Disse krav burde ændres; for økonomi burde ikke have betydning i en dansk skoleelevs skolegang. Danske 
Skoleelever foreslår i stedet at kravene ændres til: 
• 0.-3. klasse over 1 km fra skolen 

• 4.-10. klasse over 5 km fra skolen 

Hvis der ikke afgår offentlig transport indenfor en 2 km radius af elevens adresse, skal skolen organisere 
enten bus eller taxitransport, hvis eleven ønsker det. 

Bedre tilsyn, nu! 
Tilsynet på de frie skoler er for ringe, og der er for få ressourcer til det. Indoktrinering, suspekte donationer og 
manglende respekt for frihed og folkestyre har desværre vist sig at være virkelighed på flere af landets frie 
grundskoler. 
Det er utrolig problematisk at det statslige tilsyn ikke formår at opdage dette, og at tilsynet ikke har de 
nødvendige ressourcer, der kan sikre at alle elever på alle 800 frie grundskoler får en god skolegang. I Danske 
Skoleelever mener vi, at man bør gøre følgende: 
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1. Friskolerne må ikke selv vælge deres tilsynsførende. 
2. Friskolerne må ikke selv vælge deres censorer. 
3. Friskolerne skal ligesom folkeskolerne, gennemfører trivselsundersøgelserne. 
4. Friskolerne skal underlægges Elevrådsbekendtgørelsen, ligesom folkeskolerne skal. Så elevernes 
demokratiske rettigheder, er sikret. 
5. Elevrådet skal også side i friskolernes skolebestyrelser. 
 
 

Interne resolutioner 
Formandens halvårlige beretning 
Det er meget vigtigt, at organisationens medlemmer løbende bliver orienteret om, hvad der sker i 
organisationen internt såvel som eksternt. Derfor skal formanden forpligtiges til, skriftligt, at udarbejde en 
halvårlig beretning, som skal optræde på hjemmesiden senest et halvt år efter afholdt generalforsamling og 
fremlægges mundtligt på landskonferencen.  

Valg af mærkesager 
Danske Skoleelever arbejder for elevernes interesser. Vi arbejder efter hele vores politiske kompendium, men 
der er tradition for at vi har nogle mærkesager. Ofte har de været valgt af formanden, men vi ønsker at 
demokratisere processen endnu mere, og lade det være op til bestyrelsen. Derfor skal man i Danske 
Skoleelever, på det første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen, vedtage organisationens mærkesager 
indtil næste Generalforsamling. Her er det formandskabet som indstiller en til flere mærkesager for bestyrelsen, 
som herefter drøftes, vedtages og evt. ændres 

Kommunikation  
For at DSE fortsat kan fungere som en dynamisk organisation, de er forankret i vores medlemmer er det vigtigt, 
at de aktive og DSE’s omverden løbende holdes opdaterede. Det er centralt at både medlemmer og parter 
omkring DSE at information om vores arbejde, politik og aktiviteter er let tilgængelige. DSE skal ikke være 
en lukket fest, vi er har for vores medlemmer og derfor er det også væsentligt, de kan følge med i, hvad 
sekretariat og bestyrelse laver. Dette giver også medlemmerne muligheder for at deltage aktivt i det DSE laver. 
Derudover er det også vigtigt at sekretariat og bestyrelse holder sig orienteret om, hvad der foregår lokalt ude 
på skolerne.  

Som den af den løbende kommunikation er det vigtigt DSE er aktivt tilstede på sociale medier som f.eks. 
Facebook og Twitter. Her vil det være muligt, at få et indblik i hvad der sker inden og uden for organisationen. 
Med disse løbende opdateringer kan alle følge med i hvad der sker – og hvad organisationen arbejder med på 
hverdagsbasis.  

Retningslinjer for sociale medier  
I Danske Skoleelever har alle lokalafdelinger en Facebook-, Instagram- og Snapchatside, som bliver 
administreret af formandskabet i den pågældende lokalafdeling. Disse profiler skal selvfølgelig have relevant 
indhold for foreningen, derfor gælder disse retningslinjer for alle DSE’s sociale medier. 1. Indholdet på de 
sociale medier skal være relevant for Danske Skoleelever. 2. Indholdet på de sociale medier skal være 
tværpolitiske og repræsentere DSE’s holdning på området. 3. Når man har adgang til DSE’s sociale medier, så 
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må profilen ikke bruges som personlig konto. Det betyder bl.a. at man ikke skal kommentere eller like sine 
venners billeder, eller lave personlige opslag. 4. Man må ikke oprette profiler på sociale medier i 
organisationens navn uden tilladelse og mulighed for overlevering. 5. Lokalafdelingernes formandskab aftaler 
internt, hvem der har ansvar for de sociale medier. 6. De frivillige må godt få adgang til de forskellige sider, 
men må kun slå noget op med accept fra formandskabet i lokalafdelingen, eller næstformanden med ansvar for 
bestyrelsen. 7. Er man i tvivl om opslaget følger disse retningslinjer, så spørger man næstformanden med 
ansvar for bestyrelsen.   

 

Korrekturlæsning 
Det er vigtigt, at vi som Danmarks organisation for grundskoleeleverne fremstår som et godt eksempel. Derfor 
er det også vigtigt at samtlige dokumenter, der skrives og bliver offentliggjort er repræsentative, hvilket skal 
ske i form af korrekturlæsning af referater, artikler, de stående papirer etc. Et flertal hos bestyrelsen skal kunne 
lave grammatiske ændringer i Danske Skoleelevers resolutioner, principprogram og udtalelser, som er vedtaget 
af generalforsamlingen, dog ikke i en grad der vil ændre tekstens betydning.  

Alternativt Elevråd 
Desværre oplever vi at nogle elever på enkelte skoler, bliver nægtet medlemskab af Danske Skoleelever. Enten 
fra deres skoleleder, skolebestyrelsen eller elevrådskontaktlæreren. Det er helt grotesk og urimeligt at der er 
voksne der fratager os elever retten, til at være organiseret, og derfor skal man have muligheden for at oprette 
et ”alternativt elevråd”. Endvidere skal vi sikre en mindretalsbeskyttelse for de elever, der gerne vil være 
repræsenteret i Danske Skoleelever, men som ikke kan få et flertal i elevrådet.   

Et alternativt elevråd er en forsamling på minimum 4 elever fra 4 forskellige klasser, der går på den samme 
ikke-medlemsskole. De 4 elever kan melde sig ind i Danske Skoleelever ved at kontakte Danske Skoleelevers 
sekretariatet, og efterfølgende bliver godkendt af DSE ledelse. Der gælder de samme regler for 
kontingentforhold og medlemsrettigheder for alternative elevråd som for almindelige elevråd, med de to 
undtagelser, nemlig at et alternativt elevråd ikke kan stille med delegerede til Danske Skoleelevers stormøder 
og at der kan laves kontingentnedsættelse såfremt det alternative elevråd kan påvise, at skolelederen på den 
pågældende skole, imod elevernes vilje, beslutter at elevrådet ikke kan melde sig ind i Danske Skoleelever, og 
eleverne i det alternative elevråd meddeler at de ikke har råd til medlemskabet. Ved kontingentnedsættelse 
skal bestyrelsen, på baggrund af DSE ledelses anbefaling, godkende dette.   

Konsekvensberegning 
Ved indsendelse af forslag til vedtægtsændringer, forslag til nye resolutioner og/eller ændringsforslag til 
eksisterende resolutioner, forpligter DSEs sekretariat sig på, at gennemgå eksisterende vedtægter og 
resolutioner, og herefter indstille til bestyrelsen og forslagsstiller yderligere ændringer til DSEs papirer, således 
at forslagsteksten ikke er i modstrid til eksisterende vedtægter eller resolutioner. DSEs bestyrelsen vurderer 
herefter om den ønsker at indstille disse som tillæg til de eksisterende forsalg. Dette gøres for at sikre DSEs 
politiske program imod uoverensstemmelser i holdningsgrundlaget. Denne behandling foregår efter 
indsendelsesfristen to uger forinden Generalforsamlingen, således at de endelige forslag kan ligge klar til 
stormødets afholdelse. 
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Internationalt samarbejde 
Vi i Danske Skoleelever mener at kunne profitere af at skabe relationer og få inspiration fra internationale 
elever, skolestrukturer og -systemer for altid at have fingeren på pulsen, og kunne foreslå udviklinger af det 
danske skolesystem, så dette er opdateret i forhold til de andre skolesystemer i det 21. århundrede. 

Vi ser en mulighed for vidensdeling og udvikling. Samt andre vinkler og synspunkter. 

Lokalafdelingsresolutionen 
Denne resolution har til opgave at beskrive Danske Skoleelevers lokale organisering. Danske Skoleelever er 
som udgangspunkt organiseret i minimum 17 lokalafdelinger. Lokalafdelingerne har til opgave at udvikle DSE 
lokalt og gennemfører aktiviteter der er forankret i deres nærmiljø. 

Danske Skoleelever vægter det lokale arbejde højt, og det er klar prioritet for Danske Skoleelever, at vi 
engagerer så mange elever som muligt, så tæt på deres egen hverdag og skolegang som muligt. Af samme 
grund er det også Danske Skoleelever mål, at de eksisterende lokalafdelinger med tiden splittes op, og arbejdes 
gøres mere lokalt og båret af de elever, der er derude. Endemålet er at der skal være en lokalafdeling af Danske 
Skoleelever i hver kommune i Danmark. 

Som følge af dette mål kan lokalafdelingerne også oprettes løbende på kommunalbasis. Ønsker en gruppe af 
elever at oprette en ny Lokalafdeling, kan det ske ved henvendelse til DSEs sekretariat, som herefter vil 
forelægge bestyrelsen den lokale elevgruppes ønske. Bestyrelsen kan herefter træffe beslutning om at oprette 
pågældende lokalafdeling ved 2/3 deles flertal jf. vedtægternes §24 stk. 1-4. 

Lokalafdelingerne er opdelt geografisk på kommunalbasis. Ligeledes er lokalafdelingerne inddelt efter de 
eksisterende fem danske regioner, da dette har betydning for mandatfordelingen jf. Valgresolutionen. Nye og 
eksisterende lokalafdelinger skal altid følge de geografiske afgrænsninger som forekommer i kommunerne, 
således at en kommune aldrig kan deles imellem to Lokalafdelinger.  
De 98 kommuner er inddelt I Lokalafdelingerne som følgende: 

 

Region Lokalafdeling Kommune 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Albertslund 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Ballerup 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Brøndby 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Gentofte 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Gladsaxe 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Glostrup 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Herlev 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Høje Tåstrup 
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Hovedstaden DSE Københavns omegn Hvidovre 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Ishøj 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Rødovre 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Vallensbæk 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Greve 

Hovedstaden DSE Københavns omegn Solrød 

Hovedstaden DSE København 
Bornholm 
regionskommune  

Hovedstaden DSE København Dragør 

Hovedstaden DSE København Frederiksberg 

Hovedstaden DSE København København 

Hovedstaden DSE København Tårnby 

Hovedstaden DSE Nordsjælland Allerød  

Hovedstaden DSE Nordsjælland Egedal 

Hovedstaden DSE Nordsjælland Fredensborg  

Hovedstaden DSE Nordsjælland Frederikssund 

Hovedstaden DSE Nordsjælland Furesø 

Hovedstaden DSE Nordsjælland Gribskov 

Hovedstaden DSE Nordsjælland Halsnæs 

Hovedstaden DSE Nordsjælland Helsingør 

Hovedstaden DSE Nordsjælland Hillerød 

Hovedstaden DSE Nordsjælland Hørsholm  

Hovedstaden DSE Nordsjælland Lyngby-Taarbæk 

Hovedstaden DSE Nordsjælland Rudersdal 

Midtjylland DSE Midtjylland Favrskov 

Midtjylland DSE Midtjylland Horsens 

Midtjylland DSE Midtjylland Randers 

Midtjylland DSE Midtjylland Silkeborg 
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Midtjylland DSE Midtjylland Skanderborg 

Midtjylland DSE Midtjylland Viborg 

Midtjylland DSE Østjylland Århus 

Midtjylland DSE Østjylland Norddjurs 

Midtjylland DSE Østjylland Odder 

Midtjylland DSE Østjylland Samsø 

Midtjylland DSE Østjylland Syddjurs 

Midtjylland DSE Vestjylland Ikast-brande 

Midtjylland DSE Vestjylland Herning 

Midtjylland DSE Vestjylland Holstebro 

Midtjylland DSE Vestjylland Lemvig 

Midtjylland DSE Vestjylland Ringkøbing Skjern 

Midtjylland DSE Vestjylland Skive 

Midtjylland DSE Vestjylland Struer 

Nordjylland DSE Thy Jammerbugt 

Nordjylland DSE Thy Morsø 

Nordjylland DSE Thy Thisted 

Nordjylland DSE Vendsyssel Brønderslev 

Nordjylland DSE Vendsyssel Frederikshavn 

Nordjylland DSE Vendsyssel Hjørring 

Nordjylland DSE Vendsyssel Læsø 

Nordjylland DSE Himmerland Aalborg 

Nordjylland DSE Himmerland Mariagerfjord 

Nordjylland DSE Himmerland Rebild 

Nordjylland DSE Himmerland Vesthimmerland 

Sjælland DSE Østsjælland Køge 

Sjælland DSE Østsjælland Lejre 

Sjælland DSE Østsjælland Ringsted 
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Sjælland DSE Østsjælland Roskilde  

Sjælland DSE Østsjælland Stevns 

Sjælland DSE Lolland- Falster Guldborgsund 

Sjælland DSE Lolland- Falster Lolland 

Sjælland DSE Nordvest Sjælland   Holbæk  

Sjælland DSE Nordvest Sjælland   Kalundborg  

Sjælland DSE Nordvest Sjælland   Odsherred  

Sjælland DSE Sydsjælland Faxe 

Sjælland DSE Sydsjælland Næstved 

Sjælland DSE Sydsjælland Slagelse 

Sjælland DSE Sydsjælland Sorø 

Sjælland DSE Sydsjælland Vordingborg 

Syddanmark DSE Fyn Ærø 

Syddanmark DSE Fyn Assens 

Syddanmark DSE Fyn Faaborg- Midtfyn 

Syddanmark DSE Fyn Kerteminde 

Syddanmark DSE Fyn Langeland 

Syddanmark DSE Fyn Middelfart 

Syddanmark DSE Fyn Nordfyn 

Syddanmark DSE Fyn Nyborg 

Syddanmark DSE Fyn Odense 

Syddanmark DSE Fyn Svendborg 

Syddanmark DSE Sønderjylland Aabenraa 

Syddanmark DSE Sønderjylland Haderslev 

Syddanmark DSE Sønderjylland Sønderborg 

Syddanmark DSE Sønderjylland Tønder 

Syddanmark DSE Syd- og Vestjylland Esbjerg 

Syddanmark DSE Syd- og Vestjylland Fanø 
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Syddanmark DSE Syd- og Vestjylland Varde 

Syddanmark DSE Syd- og Vestjylland Vejen  

Syddanmark DSE Trekanten Billund 

Syddanmark DSE Trekanten Fredericia 

Syddanmark DSE Trekanten Hedensted 

Syddanmark DSE Trekanten Kolding 

Syddanmark DSE Trekanten Vejle 

 

Tværpolitiskhed i bestyrelsen og lokalafdelingerne 
Når man repræsenterer DSE eksternt, skal man forholde sig tværpolitisk. Hvis man står i den situation, at man 
er i tvivl om DSE’s holdning på et område, så skal man tjekke det i stedet for at fremføre sin egen holdning. 
Hvis man ikke har mulighed for at tjekke det først, så giver man til kende, overfor personen man taler med, at 
man ikke kender vores holdning på området, og derfor ikke kan udtale sig på vegne af foreningen. Hvis man 
snakker politik på vegne af sig selv, eller en anden forening som ikke er DSE, så er det vigtigt at man ikke 
giver til udtryk at man også er i Danske Skoleelever. F.eks. hvis man deltager i en avisartikel, radiointerview 
eller tv-interview, så skal der ikke stå at man er fra DSE. Ens påklædning må heller ikke repræsentere DSE. 
Hvis man er ude til en debat, politisk møde eller lignende, så må man ikke være iklædt en DSE-trøje, en DSE-
pin eller andet synligt DSE-merchandise.   

 

Valgbestemmelser 

Valgbarhed 
Valgbar til posterne som formand, næstformand med ansvar for bestyrelsen, næstformand med ansvar for 
sekretariatet, lokalformand, lokalnæstformand eller tillægsmandater til bestyrelsen er alle elever, der på 
valgtidspunktet er indskrevet ved en af de i vedtægternes § 3 stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, som 
ligeledes har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, og i øvrigt opfylder betingelserne for et 
medlemskab af DSE. Valgbar til lokalbestyrelsen er alle elever der på valgtidspunktet er indskrevet ved en af 
de i vedtægternes § 3 stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, som vedkommende er indskrevet på i hovedparten 
af valgperioden. Denne skal geografisk være placeret inden for den region og kommune, som ens lokalafdeling 
har ansvar for. Af de 11 valgte til lokalbestyrelsen, vælges en lokalformand og en lokalnæstformand til DSEs 
bestyrelse 

Mandatfordeling 
I Danske Skoleelevers bestyrelse er der 34 pladser til fordeling imellem lokalforeningerne. Disse pladser 
fordeles efter følgende metode: Lokalformand eller lokalnæstformand, er automatisk sikret repræsentation med 
et mandat hver i DSEs bestyrelse. Opnås der valg til alle poster i alle lokalforeninger, er alle pladser i DSEs 
bestyrelse dermed fordelt. 
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Skulle situationen opstå, at det ikke kan opnås valg i en eller flere af lokalforeninger, overgår disse mandater 
til tillægsmandater. Disse tillægsmandater fordeles herefter i et valg, hvor alle der i den pågældende region har 
opnået valg til en lokalforening er valgbare.   Disse tillægsmandater vælges altså af regionen, men vil indtræde 
i bestyrelsen som menigt valgt for deres lokalforening. Én lokalforening kan maksimalt besidde 1 
tillægsmandat i DSE’s bestyrelse. 

Tillægsmandater er valgt fra stormøde til stormøde, hvorefter der ind suppleres til bestyrelsen efter almindelig 
procedure. Valgte til lokalformænd og lokalnæstformænd er valgt fra Generalforsamling til Generalforsamling 

Valg af formand, næstformand med ansvar for bestyrelsen og næstformand med ansvar for 
sekretariatet 
Jf. vedtægternes §19 stk. 1 vælges der én formand, én næstformand med ansvar for bestyrelsen og én 
næstformand med ansvar for sekretariatet.  Såfremt der er opstillet 1 person til posten som enten formand, 
næstformand med ansvar for bestyrelsen, eller næstformand med ansvar for sekretariatet afholdes 
tillidsafstemning. Hvis kandidaten bliver mødt med mistillid, har vedkommende ikke mulighed for at indtage 
posten. Såfremt der er opstillet 2 personer til posten som enten formand, næstformand med ansvar for 
bestyrelsen, eller næstformand med ansvar for sekretariatet afholdes skriftligt valg, hvor den kandidat der får 
flest stemmer bliver valgt. Såfremt der er opstillet tre eller flere kandidater til en af de nævnte poster afholdes 
skriftligt kampvalg. Såfremt en af de opstillede ved første afstemning opnår over 50% af stemmerne er denne 
valgt. Ellers udelukkes den kandidat der får færrest stemmer, hvorefter der afholdes endnu et kampvalg efter 
samme model. Denne metode fortsættes, indtil en af kandidaterne får over 50% af stemmerne. 

Valgforbund 
Det er ved valg til formand, næstformand med ansvar for bestyrelsen samt næstformand med ansvar for 
sekretariatet, muligt at opstille som et valgforbund. Et valgforbund forstås på den måde at en eller flere 
kandidater til en af de ovenstående nævnte poster opstiller på en samlet kandidatliste. Kandidaternes valg er 
dermed direkte afhængigt af hinanden, og man kan ikke vælge den ene kandidat uden at vælge de andre. Et 
valgforbund kan oprettes hvis de opstillede begærer det til dirigenterne for det pågældende stormøde. 
Dirigenterne skal godkende den føromtalte begæring, og valgforbundet kan kun blive godkendt, hvis det er et 
tilsvarende valgforbund, med en ens sammensætning af kandidater. Således at der kun kan afvikles kampvalg 
imellem valgforbund af samme størrelse og form, fx 1 formand og 2 næstformænd vs. 1 formand og 2 
næstformænd, og ikke imellem valgforbund som fx 1 formand og 2 næstformænd vs. 2 næstformænd. 
 

Ved valg under valgforbund gælder følgende procedure: 

1. Såfremt der er tale om et valg med én opstillet kandidat til hver af de ovennævnte poster, afvikles der 
et tillidsvalg jf. punkt om ”Valg af formand, næstformand med ansvar for bestyrelsen og næstformand 
med ansvar for sekretariatet.” Opnår en eller flere af de opstillede kandidater ikke tillid, kan ingen af 
de opstillede kandidater indtage deres poster. 

2. Såfremt der er tale om valg imellem to valgforbund afholdes skriftligt kampvalg hvor det valgforbund 
der får flest stemmer ved simpelt flertal er valgt. 

3. Såfremt der er tale om valg imellem tre eller flere valgforbund afholdes skriftligt kampvalg. Hvis et 
valgforbund opnår tilslutning fra mere end 50% af stemmerne er dette valgt. Ellers udelukkes det 
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valgforbund der får færrest stemmer, hvorefter der afholdes endnu et kampvalg efter samme model. 
Denne metode fortsætter indtil et af forbundene opnår 50% af stemmerne 

4. Under afvikling af kampvalg foretages der også internt i valgforbundene tillidsafstemninger. Det vil 
sige at man både skal vinde kampvalget og kunne opnå tillid som enkelt kandidat for at kunne indtage 
posterne. Hvis en kandidat under valgforbundet ikke opnår tillid vil ingen af de pågældende i 
valgforbundet kunne indtage deres poster. Denne regel finder anvendelse for ovenstående punkter 2-
4. 

Valg af lokalformænd og lokalnæstformænd 
Jf. vedtægternes § 20 stk. 2 vælges der ud af lokalbestyrelsen én lokalformand og én lokalnæstformand, som 
indtræder i DSEs bestyrelse. Valgbar til lokalformand og lokalnæstformand er alle der på valgtidspunktet 
forlods er valgt til den pågældende lokalbestyrelse, og opfylder kriterier for valg hertil. Ligeledes skal 
vedkommende gå på en af staten anerkendt grundskole, jf. vedtægternes §3 stk. 1 i hele valgperioden. Slutteligt 
er også kun de valgbare, hvis elevråd er medlem af Danske Skoleelever og har indbetalt det af 
Generalforsamlingen fastsatte kontingent ved valgtidspunktet. Kun delegerede for den pågældende 
lokalforening kan stemme på kandidaten. 

Valget vil foretages efter nedenstående fremgangsmåde: Såfremt der er opstillet 1 kandidat som lokalformand 
og lokalnæstformand foretages tillidsafstemning. Hvis kandidaten mødes med mistillid kan vedkommende 
ikke indtage posten. Såfremt der er opstillet 2 kandidater afholdes skriftligt valg, hvor den kandidat der fårh 
flest stemmer bliver valgt. Såfremt der er opstillet tre eller flere kandidater afholdes skriftligt kampvalg. 
Såfremt en af de opstillede ved første afstemning opnår flertal og samtidig nyder opbakning fra 25% af de 
delegeredes stemmer er denne valgt. Ellers udelukkes den kandidat, der får færrest stemmer, hvorefter der 
afholdes endnu et kampvalg efter samme model. Denne metode fortsættes, indtil en af kandidaterne opnår 
flertal med minimum 25% af de delegeredes opbakning. 

Valg af tillægsmandater 
Jf. vedtægternes paragraf 19 stk. 2, skal der såfremt der ikke opnås valg i en eller flere lokalforeninger til 
Danske Skoleelevers bestyrelse, vil de overskydende mandater fordeles som tillægsmandater inden for den 
region, hvor lokalforeningen har hjemme. Valgbar til tillægsmandater er alle elever der på valgtidspunktet er 
valgt til lokalbestyrelserne i en af de pågældende lokalforeninger, inden for hvem tillægsmandatet er 
tilgængeligt. Ligeledes skal man være indskrevet på en af de af vedtægternes §3 stk. 1 nævnte 
uddannelsesinstitutioner. Slutteligt er også kun de valgbare, hvis elevråd er medlem af Danske Skoleelever og 
har betalt det af Generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kun delegerede fra den pågældende region, har 
mulighed for at stemme på kandidaten. 

Såfremt der er opstillet 1 kandidat som tillægsmandat foretages tillidsafstemning. Hvis kandidaten mødes med 
mistillid kan vedkommende ikke indtage posten. Såfremt der er opstillet 2 kandidater afholdes skriftligt valg, 
hvor den kandidat der får flest stemmer bliver valgt. Såfremt der er opstillet tre eller flere kandidater afholdes 
skriftligt kampvalg. Såfremt en af de opstillede ved første afstemning opnår flertal og samtidig nyder 
opbakning fra 25% af de delegeredes stemmer er denne valgt. Ellers udelukkes den kandidat, der får færrest 
stemmer, hvorefter der afholdes endnu et kampvalg efter samme model. Denne metode fortsættes, indtil en af 
kandidaterne opnår flertal med minimum 25% af de delegeredes opbakning. 
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Valg af lokalbestyrelsen 
Ved valg til lokalbestyrelsen er alle de der går på en af vedtægternes § 3 stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner 
valgbare. Jf. vedtægternes § 20 stk. 2 vælges der 11 medlemmer fra hver af de respektive 17 lokalforeninger 
som er beskrevet i vedtægternes § 20 stk. 1. Disse 11 udgør til sammen lokalbestyrelsen for den pågældende 
lokalforening. Kun delegerede for den pågældende lokalforening kan afvige deres stemmer til valget af 
lokalbestyrelse. Er der opstillet 11 eller færre kandidater afholdes der et tillidsvalg. Bliver en kandidat mødt 
med mistillid kan vedkommende ikke indtage posten. Er der opstillet 12 eller flere kandidater skal der afholdes 
et skriftligt valg efter følgende metode. Hver delegeret fra den pågældende lokalforening, kan stemme på én 
over halvdelen af de mulige poster. Det vil sige at der i forbindelse med valg til lokalbestyrelsen skal stemmes 
på 6 kandidater. Er der afgivet stemmer på flere eller færre kandidater er stemmen ugyldig. Opstår der 
stemmelighed imellem to kandidater, og kan disse kandidater ikke samle flertal over de øvrige kandidater, 
afholdes der nyvalg om den pågældende post. Her er den kandidat der får flest stemmer valgt. 

Andre bestemmelser 
Der kan ved ingen af DSEs møder stemmes med fuldmagt. Dirigenterne træffer på generalforsamlingen 
bestemmelse om taletid for de enkelte opstillede kandidater under hensynstagen til mødets afvikling. 
Dirigenterne må, uanset valgtype træffe afgørelse om opstillingsprocedure, herunder regler for motivationen, 
taletid osv. Blanke stemmer holdes i alle afstemninger udenfor og tælles  ikke med som en afgiven stemme. 
Det betyder, at procentsatser, f.eks. i valgresolutionen, skal beregnes ud fra antal afgivne stemmer med 
undtagelse af blanke og ugyldige og ikke antal stemmeberettigede. 

Valg af interne revisorer 
Generalforsamlingen indstiller og vælger 3 interne revisorer og 1 suppleant. Af disse er to medlemmer valgt 
for en toårig periode, og en enkelt er valgt for en etårig periode. Suppleanten vælges ligeledes for en etårig 
periode. Disse vælges ved applaus, med mindre 10% af de delegerede på generalforsamlingen kræver skriftlig 
afstemning. Interne revisorer kan ikke have tillidshverv i organisationen og skal i øvrigt være myndige. 

Andre valg 

I generalforsamlingens forretningsorden beskrives valgprocedure for valg af stemmeudvalg, redaktionsudvalg, 
dirigenter og referenter. 

Forældremøder 
Der skal hvert år inden sommerferien eller i sommerferien være et såkaldt forældremøde for de 
sekretariatfrivilliges forældre. Grunden til dette møde er, at forældrene kan få noget information omkring DSE, 
så de ved, hvad de sender deres børn ud til. 

Når man kommer til sådan et møde, føler man sig også mere velkommen. Både dét at man får noget 
baggrundsviden omkring DSE og får at vide, hvad vi laver, kan medføre, at man i nogle tilfælde kan tage mere 
fri og komme med til mere, da forældrene tager organisationen mere seriøst. 

Ved at man holder mødet, sikrer man sig også, at forældrene kender alle reglerne fra starten af året. På den 
måde kommer der ikke en ubehagelig overraskelse i hjemmet omkring regler i midten af året, som medfører, 
at et medlem skal trække sig ud af bestyrelsen midt på året.  
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Medlemsbestemmelser  
Ifølge Danske Skoleelevers vedtægter er det de enkelte elevråd på kommunens skoler, som melder sig ind.  

Målet med at de enkelte elevråd indmelder sig er at sikre en repræsentation af den enkelte elev på skolen, i 
kommunen og videre på landsplan. I de senere år har der været mange nye former for skoledannelser, med 
over- og underskoler, afdelinger mv.  

Når vi skal se på, om der er elevråd på en skole, der fx består af flere afdelinger/skoler mv., så ser vi på, om 
der er flere fysiske adresser inden for den samme skole, og om der på disse fysiske adresser er elevråd. Såfremt 
dette er gældende, skal det enkelte elevråd på den enkelte adresse indmelde sig. Såfremt der ikke er ”klassiske” 
elevråd på de enkelte adresser, ser vi på, hvordan skolen har sikret hovedformålet, at den enkelte elev er 
repræsenteret jf. ovenstående kæde. Såfremt der er et elevråd, der er dækkende for alle skolens matrikler, kan 
dette elevråd indmelde alle afdelinger. Såfremt dette er tilfældet, skal elevrådet indgå i dialog med Danske 
Skoleelevers sekretariat for at fastslå de præcise medlemsforhold. 

Oprettelse af nationalt fælleselevråd 
Danske Skoleelever skal fortsat udvikle arbejdet med elevdemokrati. Derfor har DSE oprettet et nationalt 
fælleselevråd, der består af formændene for fælleselevrådene i de elevvenlige kommuner, og Danske 
Skoleelevers formandskab. Det er gjort, da man så sikrer en national sammenhængskraft i elevdemokratiet, 
hvilket vil gøre fælleselevrådsarbejdet mere værdifuldt. Rådets formandskab skal bestå af DSE’s formandskab, 
samt to repræsentanter fra NFE, i dette formandskab vil det være DSE’s formand, som er formand, og de 
resterende medlemmer i formandskabet vil fungere som næstformænd. Nærmere fastsættelse for rådets arbejde 
vil udarbejdes af DSEs bestyrelse, der også vil bruge rådet som sparringspartner i diverse sager. 

Det forpligtes endvidere DSE´s formandskab at indkalde NFE til minimum 2 halvårlige møder i løbet af 
fælleselevrådsåret, og arbejde hen imod at gøre NFE til et mere selvstændigt råd. 

Ligestillede grundskoler 
Danske Skoleelever arbejder for alle elever, folkeskoleelever såvel som elever på fri- og privatskoler. Derfor 
skal det altid være en del af Danske Skoleelevers arbejde, også at varetage fri- og privatskoleelevers interesse 
og hjælpe elevråd på fri- og privatskoler, siden en del af organisationens medlemsskoler netop er fri- og 
privatskoler. Det gjorde vi blandt andet i 2014 da Danske Skoleelever sikrede at elever på fri- og privatskoler 
har ret til at danne et elevråd. 

Derfor skal fri- og privatskole elevrådene også være lige så stor en del af samarbejdet i DSE som folkeskoler. 
Derfor skal Danske Skoleelever opfordre til at elevrådene på fri- og privatskoler i elevvenlige kommuner er 
en del af fælleselevrådet. 

Bedre markedsføring af Danske Skoleelever 

Danske skoleelever ved ikke at Danske Skoleelever findes. Okay, det lød underligt, men det der menes, er at 
skoleelever som ikke sidder elevrådet eller fælleselevråd yderst sjældent har kendskab til DSE. 

Sådan som det er nu, kører DSE en slags middelalderstil når det kommer til markedsføring. Folk hører om 
DSE ved at ordet spreder sig fra mund til mund. Naturligvis deltager diverse formænd og 
bestyrelsesmedlemmer i TV- og radio-programmer. Det er bare ikke noget, som folk husker. 
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Danske Skoleelever vil sætte penge af til at igangsætte en online-markedsføringskampagne. Der skal både 
være stillbillede-reklamer på fx. Facebook eller Instagram, men også video-reklamer på Youtube. I reklamerne 
kan man have et udsagn der provokerer skoleelever til at blive nysgerrige. 

Man skal også overveje de muligheder denne her form for markedsføring tilbyder. Med online-markedsføring 
kan man vælge hvem der skal se hvilke reklamer forskellige folk skal se. Dette gør at man kan lave en række 
personlighedsprofiler fx. en der passer til stræber-nørde-typen i denne reklame skal der være fokus på at DSE 
er en politisk organisation hvor de kan få indflydelse og møde engagerede unge. Man kan også lave en for den 
meget sociale og udadvendte type her skal man gøre opmærksom på at det er super nemt at få venner i DSE 
og at alle kan være med osv. 

Alt i alt skal der altså overvejes hvordan vi gør danske skoleelever opmærksom på at de er medlem af Danske 
Skoleelever. 

 

Eksterne udtalelser 
 

Repræsentation af minoriteter i undervisningsmateriale  

Repræsentationen af minoriteter i undervisningsmaterialet skal være mere omfattende. Danske Skoleelever 
mener, at undervisningen ikke blot skal have til formål at styrke læringen blandt eleverne men også at danne 
elever til hele mennesker. Derfor skal undervisningsmaterialet, som vi bliver undervist i, også være så 
omfattende, inkluderende og oplyst som muligt. Dette er kun fuldført, når der også er repræsentation af 
minoriteter såsom LGBT+ og folk af anden etnisk herkomst. Alt for ofte bliver vi kun mødt af stereotyper i 
undervisningsmateriale. Stereotyperne er med til at opbygge en kultur om, at der er noget, der er rigtigt og 
forkert at være. Det rammer den enkelte, der sidder i klasseværelset og er en del af en minoritet rigtigt hårdt. I 
stedet for skal undervisningsmaterialet være med til at opbygge en kultur om, at der ikke er noget, der er rigtigt 
eller forkert at være. Så det ikke blot er Søren og Mette bøger, som vi sidder og læser. Det kan gøre en kæmpe 
forskel for den enkelte. 
 

Viden om handicap/service dyr i skolen som en naturlig del af undervisningen  
Danske Skoleelever mener at viden om handicap/service dyr i skolen skal være en naturlig del af 

undervisningen. I dag er der alt for få skoleelever, der ved hvordan man omgås handicap/service dyr i 

skolen. Det er et problem fordi det forhindrer dem i at udføre deres arbejde, når elever snakker med 

handicap/service dyrene. Det er det samme som at snakke til en livredder, når nogen er ved at 

drukne. Derfor ønsker Danske Skoleever at øge fokusset på at lære elever om handicap/service dyr.   

Efterskoler: en mulighed for alle elever 
Efterskolerne i Danmark bygger på en lang og smuk dannelsestradition, som langt de fleste elever, får enormt 
meget ud af – fagligt såvel som menneskeligt. I Danske Skoleelever mener vi at flere udsatte elever, bør få 
muligheden for at gå på efterskole. Desværre kan et efterskoleophold være rigtig dyrt for forældrene, og det 
afholder nogle af de ressourcesvage elevgrupper, fra at vælge en efterskole.  
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Danske Skoleelever foreslår derfor at der skal sættes penge af på finansloven til oprettelse af 500 årlige 
stipendier med mulighed for at alle kan søge. 

Dog vil henholdsvis flygtninge, indvandrere, efterkommere, herboende grønlandske unge og til familier med 
en husstandsindkomst på under 360.000kr årligt prioriteres. 

Obligatorisk test for ordblindhed  
Der er for mange ordblinde, som først finder ud af, at de er ordblinde i gymnasiet. Det er for sent, fordi når 
man er ordblind, har man nogle rettigheder, som man kan få som ikke ordblind, som ekstra tid til prøver og 
eksamener. Så skal man ikke glemme det tager tid at lære sine hjælpemidler at kende. Derfor mener vi i Danske 
Skoleelever, at alle elever skal screenes for ordblindhed i starten af 2. Klasse og 4. Klasse 

 

Skolerne skal sætte de rette IT-værktøjer til rådighed 
Danske Skoleelever mener at skolerne skal stille ordentlige funktionelle devices til rådighed, til de elever, der 
ikke selv har mulighed for at medbringe deres egne devices. Med hele den nye verden og digitaliseringen af 
skolen, er det vigtigt at alle elever har noget solidt, og skolerelateret at arbejde på. Vi mener at alle skoler skal 
stille en pakke med it-værktøjer til rådighed som fx kunne indeholde: Word, Excel og lign. til alle elever. 

Åben skole 

Danske Skoleelever mener at skolerne er blevet for boglige og teoretiske. I dag oplever vi i alt for høj 

grad, at mange elever er demotiverede i undervisningen, elever keder sig og for mange ved ikke nok om 

de veje, som de kan vælge efter deres grundskoleuddannelsen. 

Danske Skoleelever forslår derfor, at der i skolen skal være mere af: 

• Flere virksomheder skal ud på skolerne. Virksomhedsbesøg vil give eleverne et større indblik i, 

hvad det er, man laver ude på en arbejdsplads, og hvorfor det er vigtigt at gå i skole.  

• Flere faglærte skal undervise os ude på skolerne. Vi skal have flere faglærte til at komme ud på 

skolerne og undervise os. Så vi på den måde, kan opleve hvordan eksempelvis en tømrer 

bruger matematik i sin hverdag. Dette skal styrke vores forståelse for vigtigheden af de 

forskellige fag, og hvad disse skal bruges til i praksis. 

Ja tak til gratis skolemad 
Forslagsstillers motivation, deltager nr. 1: Jeg synes helt klart, at man skal stemme for gratis skolemad, 

da man kan læse problemer som socialarv og de har ikke mulighed for at få mad med i skolen. Alle skal 

have det sikret. Derudover, så er vi sikre på at eleverne får mad og energi og til sidst så giver vi også 

muligheden for bedre fællesskab ved at spise sammen. 

Genindførelse af specialklasser  

Der er for mange elever, der ikke føler sig tilpas i folkeskolen og sammen med deres klassekammerater, 

fordi de ikke kan få den hjælp, som de har brug for. 

Autister og folk med ADHD har brug for et tilrettelagt skema. Den hjælp er der både ikke tid og 
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ressourcer til i den almindelig folkeskole, men den tid har de i en specialklasse og de har ressourcer, 

som de har brug for. 

Vi vil gerne have at både kommune og Folketing vil have det helt fremme på dagsordenen. 

Der er kommet ordblideklasser i Esbjerg Kommune, som er normal undervisning bare med to lærere i 

timerne og færre elever i klassen. 

Der er både tid og fagligt kendskab til elever i ordblindeklasser. Læreren tager nemlig højde for eleverne 

og deres udfordringer med ordblindhed. Her kender læreren nemlig til hjælpemidler og ting som er 

nødvendige for eleverne. 

Flere modtagerklasser med højere krav 
Danske Skoleelever mener at der skal oprettes modtagerklasser, der hvor der er behov for det. 

Derudover, mener vi at i de kommuner der har modtagerklasser, der er kravene til modtagerklasserne, 

er alt for ringe og på ingen måde optimale. Der er alt for mange internationale elever der mistrives i de 

almene klasser, da de ikke kan sproget.  Flere kommuner er begyndt at fjerne muligheden for at komme 

i modtagerklasser, hvilket er ærgerligt, da der er eksisterende viden om, at det både økonomisk og 

trivselsmæssigt er et mindre tab end gevinst.  Alt for mange internationale familier har ikke kendskab 

til muligheden for at komme i en modtagerklasse.  Der skal være mere opmærksomhed på muligheden 

for at komme i en modtagerklasse. Vi skal forhindre at internationale familier 

fravælger modtagerklasser pga. klassernes lave standart, og skolens og klassernes kultur.   

Ifølge en undersøgelse af Rambøll, har det en positiv betydning for elevernes udbytte med 

modtagelsestilbud på 6-12 måneder, end hvis der ikke var et modtagelsestilbud. Danske Skoleelever går 

ind for at alle i elever grundskolen bør trives og det gør vi bedst ved at undervisningen for 

internationale elever i Danmark, får den støtte de har brug for Der er mange eksempler på elever, der 

mistrives i grundskolen, fordi de ikke taler sproget.  

Unisex toiletter i grundskolen  

Danske Skoleelever mener, at når vi repræsenterer alle, så bør der også være toilet-muligheder for alle. 

Derfor bør vi ikke have kvinde- og herretoiletter, men vi bør have toiletter og pissoir, i tilfælde af at det 

fortrækkes, og så kan man gå ind i det rum, som man nu engang ønsker at være i. 

Det skal sørge for at man ikke tvinger nogen, ind i en boks de ikke vil være i, vi kan ikke se pointen i at 

der skal være køn på toiletterne, da det enlig ikke har nogen betydning, fordi det alligevel ikke bliver 

overholdt. 

Når man laver pige og drenge toiletter, så ekskludere man elever uden at en rationel grund, for hvorfor 

er det vigtigt med pige og drenge toiletter, når der alligevel ingen forskel er? 

Derfor kæmper vi hos Danske Skoleelever for unisex toiletter, på alle grundskoler i Danmark. 

Skolereformen og sammen om skolen 
Danske Skoleelever støtter efter folkeskolereformens redegørelse 2021 fortsat op om folkeskolereformens 3 
overordnede mål, der er som følgende: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og 
trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Vi ønsker 
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som samlet elevstemme ikke endnu en reform eller større omvæltninger af vores skole. Reformen har ikke 
levet op til forventningerne til den, og har ikke bidraget til at forbedre den gode skoledag. Det er problematisk 
at eleverne stadig møder ind til en kedelig og demotiverende skoledag –derfor skal der selvfølgelig arbejdes 
intensivt for at opnå succes indenfor folkeskolereformens førnævnte hovedformål. Eleverne står tilbage som 
taberne efter en forfejlet reform, og det har de voksne i vores samfund et kæmpe ansvar for at rette op på. Vi 
ønsker dog, som repræsentanter for de danske elever, at komme med vores forslag     

Vi oplister 3 ting, vi mener man bør benytte sig af for at arbejde hen imod en folkeskole der tilgodeser alle 
elevers faglige niveau, prioriterer deres trivsel og sikrer minimal social ulighed. Dem vil vi viderebringe og 
arbejde for i samarbejdet ”Sammen om skolen”  

1. Vi foreslår at man i den enkelte kommune sikrer sig en strategi for brug af åben skole og dermed den 
virkelighedsnære undervisning. I udarbejdelsen af strategien skal eleverne i høj grad være inddraget. 
Vi foreslår blandt andet plug-and-play undervisningsforløb i samarbejde med virksomhederne. Vi 
ønsker som elever en varieret og virkelighedsnær undervisning med brug af åben skole 

2. Derudover mener vi som samlet elevstemme at man på hver enkelt skole skal udvikle handleplaner 
der tilgodeser faglig udfordrede såvel som stærke elevers faglige udvikling. Handleplanerne skal 
udvikles i samarbejde med elever, lærere, virksomheder og andre relevante samarbejdspartnere om 
skolen. Handleplanerne skal indeholde eks. Gymnasieforløb, ekstra lektiehjælp mm. Vi ønsker en 
undervisning tilpasset vores niveau.  

3. Sidst men ikke mindst, mener vi at det er vigtigt for succesen med folkeskolen at man benytter sig af 
en aktiv undervisning. Vi støtter op om lovkravet om de 45 minutters bevægelse dagligt. Vi forestiller 
os at et konkret tiltag for at sikre bevægelsen er at have 2 bevægelsesambassadører fra hver klasse. 

Understøttende undervisning 
Danske Skoleelever mener at den understøttende undervisnings intentioner om spændende og anderledes 
undervisning er gode, men mener også at den understøttende undervisning vi modtager i dag, ikke har nogen 
værdi. Derfor mener vi, at der skal foretages en dybdegående evaluering af faget der tager udgangspunkt i 
elevoplevelsen i undervisningen. På baggrund af evalueringen skal vi som samlet elevstemme kæmpe for en 
retfærdig brug af vores tid i grundskolen -en tid, som lige nu føles spildt pga. en kedelig og langtrukken 
undervisning 

Feedback er en vigtig del af grundskolen 

Feedback er en vigtig del af vores sidste år i grundskolen. Dog er det ikke alle, der får den mest optimale 

feedback. Mange kender nok det med, at man bare får en karakter, og det er det. Hvis man kun får en 

karakter ved man ikke, hvad man har gjort forkert, og derfor ved man ikke, hvad man skal rette op. 

Lærerne og dig selv kan altså ikke længere udskyde det mere. Derfor mener jeg, at vi skal sørge for, at 

du ved, hvad du gør dårligt, og hvad du gør godt. Det tror vi, at man kan gøre ved samtaler med ens 

faglærer på egen hånd. De her samtaler skal forekomme mere ofte end standpunktskarakter.  

Ret til ordentlig bedømmelse 

Med jævne mellemrum opstår debatten om karaktergivningen ved de skriftlige eksamener, som i 

modsætning til de mundtlige eksamener, kun bedømmes af én censor og ikke to. Denne debat blussede 

op igen i september 2021, hvor lektor Solveig Troelsen i sin ph-d- afhandling ”Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie i folkeskoleelevers afgangseksamen i ´dansk skriftlig fremstilling´”, beviste at den 
helt samme opgave, kunne få vidt forskellige karakterer alt efter hvilken censor der havde bedømt den.  
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Det mener Danske Skoleelever er helt grotesk. Alle elever skal sikres samme objektive bedømmelse, 

uanset censor. Derfor mener Danske Skoleelever at der skal indføres to censorer ved folkeskolens 

skriftlige eksamener, på samme måde som der er to censorer ved folkeskolens mundtlige eksamener. 

Det vil sikre to sæt øjne på alle besvarelser, og derfor en højere pålidelighed ift. bedømmelsen. 

Unisex toiletter i grundskolen 

Danske Skoleelever mener, at når vi repræsenterer alle, så bør der også være toilet-muligheder for alle. 

Derfor bør vi ikke have kvinde- og herretoiletter, men vi bør have toiletter og pissoir, i tilfælde af at det 

fortrækkes, og så kan man gå ind i det rum, som man nu engang ønsker at være i. 

Det skal sørge for at man ikke tvinger nogen, ind i en boks de ikke vil være i, vi kan ikke se pointen i at 

der skal være køn på toiletterne, da det enlig ikke har nogen betydning, fordi det alligevel ikke bliver 

overholdt. 

Når man laver pige og drenge toiletter, så ekskludere man elever uden at en rationel grund, for hvorfor 

er det vigtigt med pige og drenge toiletter, når der alligevel ingen forskel er? 

Derfor kæmper vi hos Danske Skoleelever for unisex toiletter, på alle grundskoler i Danmark. 

Mere og bedre seksualundervisning 
Vi som elever får slet ikke den tilstrækkelige mængde seksualundervisning som vi har brug for. Vi oplever for 
meget at lærerne ikke aner hvad de snakker om eller skipper seksualundervisningen. 
Det vi elever mangler er det helt grundlæggende ved sex, hvordan forgår penetration, hvad og hvordan forgår 
en orgasme, homoseksuel venlig seksualundervisning, hvordan man undgår kønssygdomme og graviditet, 
kroppens udvikling BÅDE mænd og kvinders også med viden om andre sexualiteter og meget meget mere. Vi 
elever er trætte af at høre om alle grunde til ikke at have sex og at ”Det er en dårlig ide” sex er sundt og vigtigt 
at lære om og det er IKKE noget vi burde være bange for. 
Vores krav er blandt andet at hvis en lære skal undervise i seksualundervisning SKAL de have et 3 dages 
kursus (gælder både uddannet og ikke endnu uddannet lære 
Hver klasse skal mindst have 10 lektionernes seksualundervisning spredt ud over året, fra 1-10 (første år om 
ting som identitet og viden om seksualiteter. Emnerne skal skifte efter klassetrin) 
 

Interne udtalelser 
 

Gennemsigtighed, åbenhed og ærlighed i organisationen 
For Danske Skoleelever er åbenhed og ærlighed en vigtig faktor for et godt samarbejde 

Derfor mener vi at:  

• DSEs formandskab løbende skal orientere bestyrelse og sekretariat om organisationens politiske men også 
generelle udvikling  

• Bestyrelsen ofte og systematisk skal orientere egen lokalbestyrelse om arbejdet i bestyrelsen  
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• Det er forventeligt at man i samarbejdet mellem formandskab og bestyrelse gør brug af åben og ærlig 
kommunikation, begge veje. 

Unisex toiletter hos DSE 
Danske Skoleelever mener, at når vi repræsenterer alle, så bør der også være toilet-muligheder for alle. 

Derfor bør vi ikke have kvinde- og herretoiletter, men vi bør have toiletter og pissoir, og så kan man gå 

ind i det rum, som man nu engang ønsker at være på. 

Det skal sørge for at man ikke tvinger nogen, ind i en boks de ikke vil være i, vi kan ikke se pointen i at 

der skal være køn på toiletterne, da det egentlig ikke har nogen betydning, fordi det alligevel ikke bliver 

overholdt. 

Når man laver pige og drenge toiletter, så ekskludere man elever uden at en rationel grund, for hvorfor 

er det vigtigt med pige og drenge toiletter, når der alligevel ingen forskel er? 

Derfor skal vi så vidt muligt på sekretariatet og til alle arrangementer have unisex toiletter. 
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 6EzQ/cOpkTINW2ca2Jk3tpDIuFCitkdwmOWFWkbi7Zk=


 
ZjX6D+RFPzM6BaTW7Je8FWcoY8EK+MAhwMI7GCHzo50HEs93r/NYhRrOtt9gMZ42aEE35hrBho8I
lyZS4bcCi3aRwuL2Kmz2uP7MWnl58oeJjSCfrGaLo4R8EsY4wfY4B3Hh8ZeuXldXZ935WzRIi4IJ
OI4KFCFywSpFek663cR9elqNdhdwof43ppTGgjOsmnN3KfLnw8ZUEyGtHmKKWrHtA2vg3VQfowY9
aOrmxQKMFrQQ55LqIm+dKAnk9CZiKvDWDndaubRoaCo4pt5CWvRUEO4uNvBKSTU1UpFuyyYRqfFi
e+jAr3imZ+03SZeRQ8vNSTZi0kPQhGro/bb+3g==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=


 
 
MIIGcTCCBVmgAwIBAgIEXgwY+TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA2MjgyMDQ2
MTRaFw0yNDA2MjgyMTE2MTRaMIHmMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxVzBVBgNVBAsMTlVuZyBtZWxsZW0gMTUgb2cgMTggLSBLYW4g
c29tIHVkZ2FuZ3NwdW5rdCBpa2tlIGxhdmUganVyaWRpc2sgYmluZGVuZGUgYWZ0YWxlcjFTMCMG
A1UEBRMcUElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTY0NDEwMjUwNDkxMTAsBgNVBAMMJVRoZWEgU3BsaWlkIEVu
ZXZvbGRzZW4gKFVuZyB1bmRlciAxOCkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCL
KQeE3CszonQJcy5zU+RtCqdgDdrRF4Q8MyUEvA//6mTrO3h3zAy+5c/f9DXiJw0tIETYHSz1ROyC
zP2jRra9oZq4kX72KX+k4i+iCCYhWkf5B89ZB6I3A77/+v83Dbaqvja5zyT9gj4lx0HUNPEAQ/uB
22xq6TKKWHs+88BPqvkKSdjg+H2k7DlOIabHz/zuO1lr1DOJna+BOUeUBwTv33T4y9cNgo7RSnzQ
/8CZpZ1d2aakmaB+HLzWrmt8iPrzLTO9kJwe6aUHDTuYj/L/vb8mSQl8vZBxJRCA3RQ0svdXuvSd
dks6Cr5E0+bbJU6Uw6SWcTq/CYZjfxmJmwNNAgMBAAGjggLKMIICxjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gw
gYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEBAQUw
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 aWMsjkBgInIR70V6cynWtKqwgYFLmBkxfuvdSpW2roM=


 
LnBBgDCynE9nEFu9RjH8M67mf211AWyBQSauGTPq+YrJOtrIxKBUtEtTsPzHJIgKHp7qXBCaY7uB
gX0jV/H8eFESFo9CbO/zYgdCv2MXL+cOwPf0aT6Mwb2l019RBdb1Uh5r7dhpd8zTPQNa4fGTjY9C
PD2Bzfj0Vc+LWIvzb6k1SY/0QD9R5yceeU21qOeCR35ARuS8RtLA5mOZ9QIUaEn3XNGcAqvMlHdF
jvsPzjVH4640phpj28kZFHJeFAKW6E8fp5QoH4SZY4msU7K52qHqJzEBpPmZEwnGYJ9HXhRhDIfg
kMGR0FX6hPHTjf018RuMD2I0QgRnX6/agQGyQg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGCDCCBPCgAwIBAgIEXiTGWjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTEwMjgwNzA0
NDRaFw0yNDEwMjgwNzM0NDRaMH4xCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzFEMB0GA1UEAwwWTWF0aGlhcyBHcmVlbiBKYWtvYnNlbjAjBgNV
BAUTHFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi00MTgxNjk0NjQ3NjMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDAYMJW2cHelefZ9F67236fG6YyITw2sfrz32fSPrpR3zuRg6v4zd3Gj9KAxeFCWxHQ
E6xO8eeALeAcd5Z2JLUZOxSJAD3mcOvVG7bsyGvQL305GGMaJpJoKsaNGy/zufVm2pZRkVSRltQL
J2h9R9m0TYSeJcfcNMB8ZlBXsDrBQ3LMbB86wlST+Pgu7fVkIG3tYHbNVa82P6tReY2rHsl0MuCD
NPs0n9gMHhc/I3LL93/v6KphUboaKhJOppPT/dAND3YhykBMoX1ZNHONk0HoE0PUWl1dCv63xoCC
ROP0px/Fc4TCN7GxC2cKrJU6ucbDf9wLL72l0gP7HA0v2bVxAgMBAAGjggLKMIICxjAOBgNVHQ8B
Af8EBAMCA/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDQu
dHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDQudHJ1
c3QyNDA4LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqB
UIEpAQEBAQUwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3Np
dG9yeTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBh
ZiBjZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGth
biBoZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJV
U1QyNDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zl
c3Npb25lbGxlIHBhcnRlci4wgZcGA1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwNC50
cnVzdDI0MDguY29tL2ljYTA0LmNybDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlU
UlVTVDI0MDgxHTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYDVQQDDAdDUkw0MzEx
MB8GA1UdIwQYMBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBRQGHGVritP6O1QW7/A
9NGRaJIn6zAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAkSVROnrcYknsG3MqEYkmg3PRK
2izYyRw0mObB4/DK84DveSFUEsxCjaWhw5jgmPVCdzL2KjGbWHKaZE9J19p9OLEkH0TcRjJzOSxg
WppAVn8Awgtp4KMS4JnXzst0Y2NEWAt+dNCAVJx0wL2OsE19OCRH7LWf3p4+MvRIviiv73kkWviP
dBzAUvUT38M3g779xOZ5O69KztMfhicG2b/sH1GFOjB2EaH2wCArsDS+DbfbwxbZSo5QSaeN56uO
kHsUoIVu5apfOPtVYFIVGrmzUl2jJVDYaS3sjv5+HacesJviQGtkX0NwtitpPMyWSde9LqgblXxn
dx65Vc8suKoY


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGh0bWw+PGhlYWQ+PHN0eWxlIHR5cGU9InRleHQvY3NzIj4KICAgICAgICAgICAgYm9keSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBjb2xvcjogIzIyMjIyMjsKICAgICAgICAgICAgICAgIGZvbnQtc2l6ZTogMTJweDsKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhZGRpbmc6IDBweDsKICAgICAgICAgICAgICAgIG1hcmdpbjogMHB4OwogICAgICAgICAgICAgICAgZm9udC1mYW1pbHk6ICdIZWx2ZXRpY2EnLCAnQXJpYWwnLCBzYW5zLXNlcmlmOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICBkaXYgewogICAgICAgICAgICAgICAgbWFyZ2luOiAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgcGFkZGluZzogMDsKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgLnNpZ25pbmctYm94LXNlY3Rpb24gewogICAgICAgICAgICAgICAgcGFkZGluZzogMnB4IDA7CiAgICAgICAgICAgICAgICBtYXJnaW46IDJweCAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgbWFyZ2luLXRvcDogMDsKICAgICAgICAgICAgICAgIGJvcmRlci10b3A6IDFweCBzb2xpZCAjY2NjY2NjOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAuc2lnbmluZy1ib3gtdGl0bGUgewogICAgICAgICAgICAgICAgZm9udC1zaXplOiAxNHB4OwogICAgICAgICAgICAgICAgZm9udC13ZWlnaHQ6IGJvbGQ7CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nOiAxMHB4IDEwcHg7CiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgIC5zaWduaW5nLWJveC1zdWJ0aXRsZSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBmb250LXNpemU6IDEycHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBmb250LXdlaWdodDogYm9sZDsKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhZGRpbmc6IDVweCAxMHB4OwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAuc2lnbmluZy1ib3gtbGlzdC1pdGVtIC5zaWduaW5nLWJveC1zdWJ0aXRsZSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nOiA1cHggMHB4OwogICAgICAgICAgICB9CgogICAgICAgICAgICAuc2lnbmluZy1ib3gtdGV4dCB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBmb250LXNpemU6IDExcHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nOiA1cHggMTBweDsKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgLnNpZ25pbmctYm94LXNtYWxsIHsKICAgICAgICAgICAgICAgIGNvbG9yOiAjNjY2NjY2OwogICAgICAgICAgICAgICAgZm9udC1zaXplOiA5cHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nOiA1cHggMDsKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhZGRpbmctdG9wOiAxMHB4OwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAuc2lnbmluZy1ib3gtbGlzdCB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nOiAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgbWFyZ2luOiAwOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAuc2lnbmluZy1ib3gtbGlzdC1pdGVtIHsKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhZGRpbmc6IDEwcHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBtYXJnaW46IDVweCAwcHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBmb250LXNpemU6IDExcHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBiYWNrZ3JvdW5kOiAjRjNGM0YzOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgPC9zdHlsZT48L2hlYWQ+PGJvZHk+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtdGl0bGUiPgogICAgICAgICAgICBFcmtsw6ZyaW5nIG9nIHNhbXR5a2tlCiAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtc2VjdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtdGV4dCI+CiAgICAgICAgICAgICAgICBNZWQgbWluIHVuZGVyc2tyaWZ0IGJla3LDpmZ0ZXIgamVnIGluZGhvbGRldCBvZyBhbGxlIGRhdG9lciBpIGRlIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudGVyLCBpZGVudGlmaWNlcmV0IHZlZCBkZXJlcyBkb2t1bWVudG7DuGdsZSBvZyBrcnlwdG9ncmFmaXNrZSBoYXNoLXbDpnJkaS4KICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtdGV4dCI+CiAgICAgICAgICAgICAgICBKZWcgYWNjZXB0ZXJlciwgYXQgPGI+bWl0IGZ1bGRlIG5hdm48L2I+LCA8Yj5taW4gYWt0dWVsbGUgSVAtYWRyZXNzZTwvYj4gc2FtdCA8Yj5taXQgb2ZmZW50bGlnZSBjZXJ0aWZpa2F0PC9iPiBnZW1tZXMgb2cgb3BiZXZhcmVzIGRpZ2l0YWx0LCBtZWQgZGV0IGZvcm3DpWwgYXQga3VubmUgcMOldmlzZSB1bmRlcnNrcmlmdGVucyBneWxkaWdoZWQuICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtdGV4dCI+CiAgICAgICAgICAgICAgICBPcGx5c25pbmdlcm5lIGluZGxlanJlcyBpIHVuZGVyc2tyaWZ0ZW4sIG9nIGVyIGRlcnZlZCB0aWxnw6ZuZ2VsaWd0IGZvciBhbGxlLCBtZWQgYWRnYW5nIHRpbCBkZXQgdW5kZXJza3Jldm5lIG1hdGVyaWFsZS4KICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtdGV4dCI+CiAgICAgICAgICAgICAgICBFbmR2aWRlcmUsIG1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgYWNjZXB0ZXJlciBqZWcgZGVuIHRpbCBlbmh2ZXIgdGlkIGfDpmxkZW5kZSBzbHV0YnJ1Z2VyIGxpY2Vuc2FmdGFsZSAoRVVMQSkgZm9yIGJydWdlbiBhZiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBTaWduYXR1ciBQbGF0Zm9ybTogaHR0cHM6Ly9wZW5uZW8uY29tL2V1bGEgICAgICAgICAgICAgIDwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9InNpZ25pbmctYm94LXNlY3Rpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9InNpZ25pbmctYm94LXRpdGxlIj5Eb2t1bWVudGVyIGRlciB1bmRlcnNrcml2ZXM8L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJzaWduaW5nLWJveC1saXN0Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJzaWduaW5nLWJveC1saXN0LWl0ZW0iPjxkaXYgY2xhc3M9InNpZ25pbmctYm94LXN1YnRpdGxlIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFJlZmVyYXQgYWYgRGFuc2tlIFNrb2xlZWxldmVycyBMYW5kc2tvbmZlcmVuY2UgMjAyMQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj48ZGl2PgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgSmVnIHVuZGVyc2tyaXZlciBkb2t1bWVudGV0ICJSZWZlcmF0IGFmIERhbnNrZSBTa29sZWVsZXZlcnMgTGFuZHNrb25mZXJlbmNlIDIwMjEiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdj4tICBzb20gZGlyaWdlbnQ8L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJzaWduaW5nLWJveC1zbWFsbCI+PGRpdiBzdHlsZT0icGFkZGluZy1ib3R0b206IDVweDsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIERva3VtZW50bsO4Z2xlOiBFMExPMi1aWlVDRC01MDBaRS01UEwxVC1ZNFdESy1ZRVNWMAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBEb2t1bWVudGV0cyBrcnlwdG9ncmFmaXNrZSBTSEEtMjU2IGhhc2gtdsOmcmRpOiA3NGZhMzI0ZWQ0NDYzZjVlOGZkYzllODU5ZGZjNWIxMTNhMGM1YmMzNzFiYTQwZDNkMjU0NGY1NDQ4ZDIzNjBmCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJzaWduaW5nLWJveC1saXN0LWl0ZW0iPjxkaXYgY2xhc3M9InNpZ25pbmctYm94LXN1YnRpdGxlIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFBvbGl0aXNrIGtvbXBlbmRpdW0gdmVkdGFnZXQgTEsgMjAyMQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj48ZGl2PgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgSmVnIHVuZGVyc2tyaXZlciBkb2t1bWVudGV0ICJQb2xpdGlzayBrb21wZW5kaXVtIHZlZHRhZ2V0IExLIDIwMjEiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdj4tICBzb20gZGlyaWdlbnQ8L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJzaWduaW5nLWJveC1zbWFsbCI+PGRpdiBzdHlsZT0icGFkZGluZy1ib3R0b206IDVweDsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIERva3VtZW50bsO4Z2xlOiBaVEJaRC1QTEJRWS1LQ1MzMS1MMjQyWS1ERjFBMC1CNzQxMAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBEb2t1bWVudGV0cyBrcnlwdG9ncmFmaXNrZSBTSEEtMjU2IGhhc2gtdsOmcmRpOiAyOTMyZDdkYzc4Nzg0MzEyYWU0M2FmOTllY2Y5NzhmZjY5ZGNiNGJmYzgzYTM5Yjc4N2U0YTUzMTk1ZjFhNGUxCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2JvZHk+PC9odG1sPg==
  RequestIssuer UGVubmVvLmNvbQ==
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzk2LjAuNDY2NC40NSBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  signingRequestId MTA5ODY4OTk=
  document_digests W3sia2V5IjoiRTBMTzItWlpVQ0QtNTAwWkUtNVBMMVQtWTRXREstWUVTVjAiLCJkaWdlc3QiOiI3NGZhMzI0ZWQ0NDYzZjVlOGZkYzllODU5ZGZjNWIxMTNhMGM1YmMzNzFiYTQwZDNkMjU0NGY1NDQ4ZDIzNjBmIiwiYWxnb3JpdGhtIjoic2hhLTI1NiJ9LHsia2V5IjoiWlRCWkQtUExCUVktS0NTMzEtTDI0MlktREYxQTAtQjc0MTAiLCJkaWdlc3QiOiIyOTMyZDdkYzc4Nzg0MzEyYWU0M2FmOTllY2Y5NzhmZjY5ZGNiNGJmYzgzYTM5Yjc4N2U0YTUzMTk1ZjFhNGUxIiwiYWxnb3JpdGhtIjoic2hhLTI1NiJ9XQ==
  _challenge M000TDQtQTI2V0ctMkxQU1UtV1dOVkEtTEJINFEtQ1Y3Wjc=
  TimeStamp MjAyMS0xMS0yMiAwODo1Mjo1NSswMDAw
  identityAssuranceLevel 2

       MIIHAwoBAKCCBvwwggb4BgkrBgEFBQcwAQEEggbpMIIG5TCBt6IWBBTG05MDnGIiCoGUmOGARx+U5rd5xxgPMjAyMTExMjIwODUzMDdaMGcwZTA9MAkGBSsOAwIaBQAEFH3uCS5HTlGzBf+8WoHiBzI1S0n9BBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1QIEXiTGWoAAGA8yMDIxMTEyMjA4NDk1MFqgERgPMjAyMTExMjIyMDUzMDdaoSMwITAfBgkrBgEFBQcwAQIEEgQQ8Le2JcXuMQ9p/ySIk7j3rzANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAcVwihhDeKYbI6ayf8IXTDTb+iuhH4lap9jADRTqlm8sq4jlQMHGAxNqGI84emr1N1kn12seVZ6GBBkmTIm8VaciHqBZfNedRghGESauthZykThfLZmJqgIQp0+ih4XFmQNSYwbM+YgMZPx7xxE/QRR/xa3A0tV8PBIj7Ar+AqnmAaH9zkXrgi/Dts6tc7/XBb8mgJChjh1tfkc5VnH8XNTXPGu3xu3PVzPainkE6gRX/oMofUVW/j3ju1g9D9r68p71Y28fnhrkMFnA6XAc0QzzsTxm8A27TCCrtCSj/CqOmLmX8iHcm5guR7UfHlTOTF/BEyC4ShDVKGnGDmXvtdqCCBRMwggUPMIIFCzCCA/OgAwIBAgIEXiueQzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTExMjExMTE3MzRaFw0yMTExMjQxMTE3MzNaMH8xCzAJBgNVBAYTAkRLMSIwIAYDVQQKDBlEQU5JRCBBL1MgLy8gQ1ZSOjMwODA4NDYwMUwwJAYDVQQDDB1EQU5JRCBBL1MgLSBPQ1NQIFJlc3BvbmRlciAwMTAkBgNVBAUTHUNWUjozMDgwODQ2MC1VSUQ6T0NTUDAxLUlDQTA0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0KZzx6cAMAWhHarFzp0HB6lrCVcKU03hY61s1ZszJy6C8qETTDtHh09tMqv/pTTR89vGRxn44wAMai1C7uutd2aHVz/w5JZlEmQYX2OOedN61gLrZ4WQwRXccvIZI63+m2E6iN/F5zVdffZuo2UxcjFw+iJ+F8PITHNrJ86KBlKoKb0NXa7x+dtlX5ik4lYLrNaE3l/1at74/FM2bJYkd6b0rCx+Dw5RWVOnlSnZtKPbSJJ8yDp4YboXU2HXP65zUDEJTfftc/BqUx7CViZH2XBXh5mPUeQELZJfOeYFg+gtlNaAnsLRPL+QglLqMsQdxHT9drPATlMeB7m2na/7TQIDAQABo4IBzDCCAcgwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwkwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEBAwUwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25lbGxlIHBhcnRlci4wHwYDVR0jBBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFMbTkwOcYiIKgZSY4YBHH5Tmt3nHMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBABYcm5Ch/RIQ/g5TitjP+k6lTveqXzVmeuanrffqkHIzZnqm7LKcjeO5rCR1W57o+tp3uH1yLbl4ALzvnHyVt2WFO1/Y+pRYdKDsuBrSGti6ggeV1T6MpL6jUxgfWJtcwEJ/xuvVsvAbijJHxnaVN0E/SE7+rxVHneebn3VE7uOG/L+9W+tRg+OtbqY+Bm3VSJxjkG38+Woj90YLm04MVOwtxJnOjMxGeP3RTHADgnFgyXzTJJMplQ98ch9MbAJK3Rt808nIHh1cEDDwp6DDEQl75viknLOzM0cCVfrXpe3L3xB5ruDUcqzQrjlZlYGUenXqpYlygTlfYJ5w6B3p/i8=  MIICwTCBqgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBFw0yMTExMjIwNjI4MTVaFw0yMTExMjIxODI4MTVaoDEwLzAMBgNVHRQEBQIDAJ+VMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBczOgHq0vpYNcEGV9TunbJFMp0c5X539q65U3mzaCdsmK/Cb7JWW18J3mNWMC5fn6kS5gcRq/CIkf71ZzE6/IqWLzC+blQjgP+nXahVOxcNVDCRvl8GolRI0GrGCaiZ31a3Krp5KTKy2qxJT9KjQPR8cSvuIUCGhEn+FseGcyQpEF3J7R89UbYBermvt1yX8o/WQGaruX0LhwPkwwiFqV6SOjRvWB9sAf8+eu05gVv1nGUXvCnkgZKZ/DW5cVRSrhNHPWdgtUBKgKBr5ZSBFvsKLwvpgUDOXpjHC++Ndnl5zKDkE2pL3msZF80ij2+P9O/ztVMbyZj8lg3egDk13ifetYAe5A5BfM1rWd506Q47vomvm0Cv6+gj74pQRWS3WP1AZm87PKY5stvSZhsXNyGmqfilKL0Ktj2kI/cdNyaXVNeLSKIa1mZbZg9dxuUg1ezcj5TZe/qygBLmCn7EqgmsdG43cg+1i6AaRIr7DPtn1sizQ+uyRBuDuYTOa2SrgNKc5ViLpVMsfDkDcvf7dx3MhoaMS4jte4jCkSfuxdBIYGXQjAhpElxQ3fho6NobpB19/Sb4CGI1ozxtWPRWpddAkuMrcDObfegNz4yaoEqzvZCud330AG1736h47qxizxG3AF5KZt1Q804MDy3P+RBzdyQGNBO38HC8SiLU1V9IQ==   MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCC2ct82Ym9BBHvdD9Xz4GEZRzEX2ChE445aK0dZf4XJnwIIQoEsDJRK54gYDzIwMjExMTIyMDg1MzA3WjADAgEBAgYBfUbZVJShGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggttwn57kR3hTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMTEyMDEwMjg0MVoXDTMzMDIyMDEwMjg0MVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMS00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALQ+7EN/516YzuzEf3swclGjTlSndjSEl9r/fB2wF7MQJjeBZVNVm6FZBkVKmKlRxn14L6okvYvMF5LwoZHnc2rwKWcaxfIWpkxEQpI3KI+9hsq4uv1g+oven9J78ba5LU6b7tmqFUeIqkhOZnTNnjSSTT7A5cMzrhejf4Mp9zFOkSpmP8H/26WfmWdtX2fXdMa8AO8yRukzyPTHZJjv+s9WiCbNunDyv5ja1DhdsLivOASLleWfxYvpDftMkqVaf9giw3AL7yYQKAGuyNfmYuzHgah9zMvAgjFFuur8rDW78TcQXNN5jkSryVmlcRlmLGXp/WL+zvZhBnHkCYFRDCMCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBR2uh6n1ctjZf7qAKWVhjJksXsS2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBfA3VPwHlD/aZcHNdiHMee1jY9eJyUWvWcS0P0vkcixoaj9vdgFAgAdqFByHfUripAKcpGBlSouBzMcvHOOTB+5hmaVxp9CVMZPpveAdgiCf/0JCKb18fOk7IMBOsZ0ATdPOs3hi0O/JyUMg1E3nf6v0F1eieG5soV86ypGsR27mKwCUEI6reZFnZn7Jx82FGeAKCDPazZoeyFxdJMdl/IUMMrpaWI6Js5zAVy1IZKmuw0v29gaK2Lo2sSuVMPye+zEhdcLxXAdp9Tb0t4vg9g7mPcENNVQU1v6fLMZv7ERwKFjqcfOiiT94JOKcGF6kxI7q2sioN1QH4rmWDItGoQRc8hc/b9Vk5bviXUfqdPRXIiFlJuR8SzuE2LqgsHk64A/31CFTkh6dRmFFIBPDN2XJMk9Er2/8qbhIXPtatUoAfb7T+yBAklEfXL3Ipx9riCt+w6HwogXQY/3iy9vsh2rOcBR18Tyxw+vKdyxApbAPD+TO7JoHAaBCrQX/3oK0jxbu7rgb2ZWl1c2L6QPuEdpvfRzUFL43o6NHrrPnrl8FTfbmViHIa3gvMQCGBatzNq8zN9N3Un1DltK0of7JmIg57h/U8Yv9PJ3yIj53X54JRsXXwi6lwYCD2BPJSZdRDdB9CYwtTLtsEZ/Q2OlAJbqB3MCsdu94UnAHNCH+EMgjCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggttwn57kR3hTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTExMjIwODUzMDdaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIATpXulLTDfsD3IMiOZTsNRfyq6icGXT+Q/LImhT3q2bMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgj/b97MM/FZ9scWb3ErFg2PqQ8TILpn0fg1FubqqOgTkwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIILbcJ+e5Ed4UwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAGUBLCShhZLeNJSbdyYS/dY+LxuFR2rRd4cqnhLT/QiaeD3t9LG5Um6Kk7BPOWxVRo3wzJHV3aVT+PN0GyrC+HpvaWkXaPu8oJBdKUczkSjjYwMS9o4pYmPf8LJwX6vVIN6viyv8Qlmg202tn6bNXyDyvF5XMgIHfqfrDpGgRMm3FyrPLR+u6t1PA5hHyekteGGbolL1K15kBoqzryeZxL8iLIO4ie6QTB9n7nL6/ryPDEz8QB0CTTQHeQ7eKZZToNhscexR7Rjv+Tp0CtGaTmihoHUxF5StTHYl+DjcWoZztO2ymK5Or82hq6DNk16ZvSVH4iezLaekauYuQs8wDJQ==


{"documentKey":"ZTBZD-PLBQY-KCS31-L242Y-DF1A0-B7410","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-11-22T08:53:07Z","subtype":null,"ip":"152.115.58.122","signatureLines":[{"role":"Dirigent","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fd8ca4977c8aa76.xml","validations":[],"signerSerial":"PID:9208-2002-2-418169464763","type":"nemid","signerName":"Mathias Green Jakobsen"},{"signTime":"2021-11-23T17:05:13Z","subtype":null,"ip":"62.66.165.156","signatureLines":[{"role":"Dirigent","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fedeb332b02c214.xml","validations":[],"signerSerial":"PID:9208-2002-2-904947445533","type":"nemid","signerName":"Tobias Ameland Maltesen"},{"signTime":"2021-11-28T13:37:51Z","subtype":null,"ip":"185.229.153.109","signatureLines":[{"role":"Referent","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fda204bb0705c9e.xml","validations":[],"signerSerial":"PID:9208-2002-2-196097035244","type":"nemid","signerName":"Emilia Sevgi Bøge Caliskan"},{"signTime":"2021-11-29T15:16:35Z","subtype":null,"ip":"130.226.139.97","signatureLines":[{"role":"Referent","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fb1f31cde2dc6b8.xml","validations":[],"signerSerial":"PID:9208-2002-2-644102504911","type":"nemid","signerName":"Thea Spliid Enevoldsen (Ung under 18)"}]}


  
 
 
 
 
 
 fuLWWt838xN6Chbi3m68S3aheVjC81ut4M0xZzRF5dA=


 
PvHwgjOJWQxeqYeCJoa7HV8pLC27cCDAFLTrjttB3f7OI35G9MVY0k/s0ThMDO+CgSFmoaE1gON2
Y/JynH/qRbdhLLPxnhCrdY/muoj4AIap9TOO1DAC4QW48yYfTNuKKLR4pq9VUKg7GqPtLBmWqY6+
x1FLrsJMRonsajkBDZhuhphCXJjvGSH5JIerI/9zXxDDoKyJNu2x1XvhnBHh/ZtzfurFwwOjDf07
yGrWmZj2z005gLRwaiL69hY8lJVLLchgJn6QGetNygjKKfzCd+Js2tsP0p1bYIFegbWS3bXjmPJM
sS02othm5p1zgBNjIPAzkDMhYQMRv6nvKSWerQ==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGDjCCBPagAwIBAgIEXeNVcDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDExMDIxNzE2
MTBaFw0yMzExMDIxNzQ2MTBaMIGDMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxSTAiBgNVBAMMG0VtaWxpYSBTZXZnaSBCw7hnZSBDYWxpc2th
bjAjBgNVBAUTHFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi0xOTYwOTcwMzUyNDQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4IBDwAwggEKAoIBAQCDwjb3VN9HscZdQCkcoVzlgQkOBW7AWA4BMUkbrqwXpM+ZHEVpWxa30xB6
2qhijXLGhuRG6YbkRgr8sG7OfEqDOxFdeocrnYbV4L05w+KOiw7tkZjh2UzNbpTJNLGZS6U0ym0a
gwGZ06V04ZqH5C4ZOJgl1FjqlU1HBxXWfs9MHHZooRL8waudBA10zd/Diy0daSRFUaUm6Ku4T+Zj
0Lq2EZCHVvyRddbJw18U4fSt9RNp38ZdRxWXVFfrzCQF/3Gkp7FArbXxbUxxI0Itw+O+O4Iz44/O
FAipaEuvTwFlkfwfMYZaXkCIwWyDCdnX1ouqUQoSM1itToRvILcqQUDnAgMBAAGjggLKMIICxjAO
BgNVHQ8BAf8EBAMCA/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3Au
aWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNh
MDQudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCC
ATIGCiqBUIEpAQEBAQUwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20v
cmVwb3NpdG9yeTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5k
ZWxzZSBhZiBjZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwg
ZGVyIGthbiBoZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywg
YXQgVFJVU1QyNDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQu
IHByb2Zlc3Npb25lbGxlIHBhcnRlci4wgZcGA1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5p
Y2EwNC50cnVzdDI0MDguY29tL2ljYTA0LmNybDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYD
VQQKDAlUUlVTVDI0MDgxHTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYDVQQDDAdD
UkwxNDY5MB8GA1UdIwQYMBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBSqNdFDQ+HW
ssh/aQQZpIZu1bUsXTAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQC4nMIV4WsrdXQ+rq6+
rRhCuHK6LyW4mQDeI10tLRunyKVN4UGG50YHqtIp5HXFmpspUzLLY9pg/gk8xjpZLasbzMXpVFJt
DrtBmo5ifANO/sp01Szbo+J0sfHogI5x+KE8EOgoNExUMBu6KlXYv3UtMbx5WpGKJO3Wl65BgUQI
B+/Z+aQa8EHPEByFe7Tgkx4hk9HIj9Q8NFp0xoaKrBjckkskZ2l0gzmXzc8kjpALQl0ZSBakV2sh
qPyz+OzDZwCxaSdfRB933ZmGQVg1Wm3yq2F0vd74rUSgx7Qot5I1G7+6HqKZdVMa3+lSxRd4i78T
fDSh6vt2WhjgpJ8iBYip


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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 UE91smKwZNePVQBKe6B+G27sG6n9Jozh7dqJZvL8v0I=


 
FNWqPlqE+RKbEJpbgzkD+Sg/wpGIfp5K39FpHl2qiFd4guWi4FcZLhOiK6vye3Fewz3wECKucEFp
KzqSP3Abm9inzljxnbGjuAPKEDReUBx6pSTN0TfcACj/t/0DBfhZDBEvm+uwTMl2GzwPjweu4l2s
zILPzM0U71o7yrXIlsok55wfSTmD02gTfCTXBTC6P/cweyUbw+36ZXv3fZBXEb7/SfsFGLPzzG/S
OM2tHGWM/cIhkXVMz1rUznYjLA0FimKcgjWDIPdXBSO8U+9AC/XkGtT/96h1nGBpXUHdXxRF/TR6
gYJuHMVAhRxJfY4cam22K1eLXnIsal6xsxwn1Q==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=


 
 
MIIGKDCCBRCgAwIBAgIEXh28cTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA5MjgwOTAy
MjFaFw0yNDA5MjgwOTMyMjFaMH8xCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzFFMB4GA1UEAwwXVG9iaWFzIEFtZWxhbmQgTWFsdGVzZW4wIwYD
VQQFExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItOTA0OTQ3NDQ1NTMzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAhpcXHZYza64ZdYnCHKuRF2iFlmf/jdek1ThebDDmrsYx6Jv5UcODSO+zyxnS+GFw
TV786q3PYnyODa9S7jsO/uf/BI3qMQ3AD+xYO1DH8I4IQdxOtltpvVJp5A+6RQP1oZ3FFimIAb44
ybJZDWVCE1o0lGRo887km29qNfgZjpO8GM76PB1LKLKenuWNbZD1aUAYpegowRFlhNOQTkXZo+mz
/OXEwwJeJOcgOLy3dNtMek+k0W+qBeoJprgVR35rLV2qIg64OXLyfjTNnzQF6xTCbHptL0eG85kw
xbV4ePBx5kafTM7+uV0MZIlrmeCaZU6FCTZ18sD57X95ajtDwwIDAQABo4IC6TCCAuUwDgYDVR0P
AQH/BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0
LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRy
dXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoq
gVCBKQEBAQEFMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9z
aXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2Ug
YWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBr
YW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRS
VVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9m
ZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMB0GA1UdEQQWMBSBEnRvYmlhc0BtYWx0ZXNlbi5kazCBlwYDVR0f
BIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDQuY3JsMFqg
WKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1Qy
NDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxEDAOBgNVBAMMB0NSTDQwMDUwHwYDVR0jBBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia
+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFEXMHm1QiD+IPuAweUMkj09oTIBKMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZI
hvcNAQELBQADggEBABn8b893kWnlWxfZWTBLcww28QkcY6rH+LNg33rllGzPrOpSKQjdJNl91uMy
aur8rcf1LlK7K/YEcVpqTW06csPTAZKQGdw3iNKIi7ybHAeuTx7E4Oj+9cdXlaW503RTqMKERIIm
r45Quhd4b4Elr5FQr0tJoaEBvEkaGixIFNe4GEloNTCqXj9TXnLlP7svnXtHMSPdfls4yrlEVGzs
a810KvNiY/8dnpIEoqHWb0uc/tT9E4Nukie1VBw6vWJNiNWazbhQ+T+epXmrzk2NeX4CWoa2B4lS
CT7qWQWWNe4x2oVU3s5oJMwji1u8S4L+x69ZBXzwqmXYRgTnAah1fJc=
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 ========================= ======================================= ================= ============================================================================================================== 
  Time                      Name                                    IP                Activity                                                                                                      
 ========================= ======================================= ================= ============================================================================================================== 
  2021-11-22 07:33:46 UTC   Danske Skoleelever                      152.115.58.122    The document was created                                                                                      
  2021-11-22 07:35:46 UTC   Danske Skoleelever                                        A signing request email was sent to "Tobias Ameland Maltesen" at "tam@skoleelever.dk"                         
  2021-11-22 07:35:46 UTC   Danske Skoleelever                                        A signing request email was sent to "Mathias Green Jakobsen" at "mag@skoleelever.dk"                          
  2021-11-22 07:35:46 UTC   Danske Skoleelever                                        A signing request email was sent to "Emilia Sevgi Bøge Caliskan" at "ebc@skoleelever.dk"                      
  2021-11-22 07:35:46 UTC   Danske Skoleelever                                        A signing request email was sent to "Thea Spliid Enevoldsen (Ung under 18)" at "ten@skoleelever.dk"           
  2021-11-22 08:52:49 UTC   Mathias Green Jakobsen                  152.115.58.122    The document was viewed by the signer                                                                         
  2021-11-22 08:52:53 UTC   Danske Skoleelever                      152.115.58.122    The document was viewed                                                                                       
  2021-11-22 08:53:08 UTC   Mathias Green Jakobsen                  152.115.58.122    The signer signed the document as Dirigent, Dirigent                                                          
  2021-11-23 17:04:04 UTC   Tobias Ameland Maltesen                 62.66.165.156     The document was viewed by the signer                                                                         
  2021-11-23 17:04:37 UTC   Penneo system                           62.66.165.156     The document was viewed                                                                                       
  2021-11-23 17:05:14 UTC   Tobias Ameland Maltesen                 62.66.165.156     The signer signed the document as Dirigent, Dirigent                                                          
  2021-11-24 09:06:07 UTC   Penneo system                                             A signing request reminder email was sent to "Emilia Sevgi Bøge Caliskan" at "ebc@skoleelever.dk"             
  2021-11-24 09:06:07 UTC   Penneo system                                             A signing request reminder email was sent to "Thea Spliid Enevoldsen (Ung under 18)" at "ten@skoleelever.dk"  
  2021-11-25 07:23:35 UTC   Thea Spliid Enevoldsen (Ung under 18)   130.226.139.97    The document was viewed by the signer                                                                         
  2021-11-25 07:27:35 UTC   Penneo system                           130.226.139.97    The document was viewed                                                                                       
  2021-11-26 09:12:24 UTC   Penneo system                                             A signing request reminder email was sent to "Emilia Sevgi Bøge Caliskan" at "ebc@skoleelever.dk"             
  2021-11-26 09:12:24 UTC   Penneo system                                             A signing request reminder email was sent to "Thea Spliid Enevoldsen (Ung under 18)" at "ten@skoleelever.dk"  
  2021-11-28 09:24:21 UTC   Penneo system                                             A signing request reminder email was sent to "Emilia Sevgi Bøge Caliskan" at "ebc@skoleelever.dk"             
  2021-11-28 09:24:21 UTC   Penneo system                                             A signing request reminder email was sent to "Thea Spliid Enevoldsen (Ung under 18)" at "ten@skoleelever.dk"  
  2021-11-28 13:37:17 UTC   Emilia Sevgi Bøge Caliskan              185.229.153.109   The signing request email was opened by the signer                                                            
  2021-11-28 13:37:22 UTC   Emilia Sevgi Bøge Caliskan              185.229.153.109   The document was viewed by the signer                                                                         
  2021-11-28 13:37:25 UTC   Penneo system                           185.229.153.109   The document was viewed                                                                                       
  2021-11-28 13:37:51 UTC   Emilia Sevgi Bøge Caliskan              185.229.153.109   The signer signed the document as Referent, Referent                                                          
  2021-11-29 14:54:15 UTC   Thea Spliid Enevoldsen (Ung under 18)   130.226.139.97    The document was viewed by the signer                                                                         
  2021-11-29 15:14:47 UTC   Penneo system                           130.226.139.97    The document was viewed                                                                                       
  2021-11-29 15:15:41 UTC   Thea Spliid Enevoldsen (Ung under 18)   130.226.139.97    The document was viewed by the signer                                                                         
  2021-11-29 15:15:45 UTC   Penneo system                           130.226.139.97    The document was viewed                                                                                       
  2021-11-29 15:16:35 UTC   Penneo system                           130.226.139.97    The document signing process was completed                                                                    
  2021-11-29 15:16:35 UTC   Thea Spliid Enevoldsen (Ung under 18)   130.226.139.97    The signer signed the document as Referent, Referent                                                          
 ========================= ======================================= ================= ============================================================================================================== 
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