
Referat fra bestyrelsesmøde 
25.-27. august 3017 på Sindalsvej 9, 8240 Risskov 

 

 

 

 Pkt. Emne Tid 

 1 

 

 

Formalia 

a. Valg af referent 
Valgt er Vivianna Axelgaard 

b. Valg af ordstyrer  
Valgt er Marie Lykke Diget 

c. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordnen er godkendt.  
 

Fredag 

19.00 

V 2 Valg af formand for region Sydjylland  

Mål for punkt: Bestyrelsen skal vælge ny formand for regionen.  

 

Signe Nørgarrd Pedersen er opstillet, og har opnået tillid ved valget.  

 

 

O 3 Politisk orientering v/JBN 

Mål for punkt: Bestyrelsen bliver orienteret om det aktuelle indenfor det skolepolitiske 

område. 

 

JBN orienterer resten af bestyrelsen om hvad der sker på den skolepolitiske front 

 

19.05 

O 4 Status på det politiske oplæg v/ CPA og JBN 

Mål for punkt: Orientering omkring det politiske oplæg.  

Bilag: Udkast til det politiske oplæg 

 

Der gives en status om hvordan arbejdet med det politiske oplæg forløber.  

 

19.45 

O 5 Status på Projekter  

Mål for punkt: Bestyrelsen bliver orienteret om projekterne. 

 

 DM i Fagene   

De regionale mesterskaber starter d. 1 september 2017, det ser meget fornuftigt ud med 

tilmeldinger allerede nu. Vi har allerede en lang række lærer og elever som er tilmeldt. 

Der er ligeledes booket 13 regionalemesterskaber, som skal afvikles i efteråret  

 

Elevinddragelse  

Vi er igen besøgt at besøge klasserne på både Mærsk og Egmont projektet.  

 

WiFive  

Der forberedes anden fokus dag, for projektets flagskibsklasser, der for nyligt været 

bragt et indsalg i TV-avisen om projektet. Fokusdagene ligger i slutningen af oktober.  

 

Elevtelefonen 

Elevtelefonen er nu igen åben, og de første opkald er allerede begyndt at komme. 

Samtidig er drop-in kmapagnen igen startet, og vi er i gang med at besøge skoler. 

 

 

20.00 
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V 6 Koncept for Landskonferencen v/ MRP og ANM 

Mål for punkt: Diskussion og afstemning. 

 

Sekretariat fremlægger deres udkast til et koncept for dette års Landskonferencen. Der 

lægges herefter op til at bestyrelsen skal drøfte følgende emner:  

Valgfrie kurser 

Fælles speed 

Mødedel til LK 

Socialtid 

Mentorordning 

Regionaltid 

 

Valgfrie kurser: 

Diskussion om valgfrie kurser, men er kommet frem til, at der kun skal være det ene 

kursus, som team medlem har valgt. 
 

Fælles speeddating: 

Bestyrelsen har drøftet forskellige tiltag, til at styrkes det sociale kendskab deltagerne 

imellem på stormødet, og lægger i den sammenhæng op til at sekretariatet kommer med 

et udspil til dette. . 
 

Mødedelene: 

Bestyrelsen vil gerne have mødedel om lørdagen, ikke flere timer mødedele, men bare 

mødedele om lørdagen. 

 

Socialtid: 

Bestyrelsen vil gerne have en eller anden form for socialaktivitet under socialtid, boder 

mv, men det skal ikke være obligatorisk. 

 

Mentorordning: 

Vi har drøftet, hvorvidt vi skal have en mentorordning (en rb, bes-medlem mv. som man 

kan gå hen til ved eventuelle spørgsmål), og det har vi besluttet, at det skal der ikke.  
 

Regionaltid: 

Vi har drøftet mængden af den regionaltid, men vi har besluttet, at den nuværende 

mængde er passende, dog skal det fjernes, at det er op til RB’en, som skal stå for den 

regionaltid, men i stedet skal det være op til den individuelle region at beslutte, hvem som 

står for det. 

 
Bestyrelsen har godkendt konceptet for LK´ 17´, med ovenstående tilføjelser til 

konceptet 

 

 

 

 

 

 

20.30 
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V 7 Koncept for Policy Lap v/ OSM, ABP og ANM 

Team medlem har udarbejdet koncept for PL. På baggrund af det fremlægger OSM, 

ABP og ANM konceptet i forhold til tema og kurser.  

Mål for punkt: Diskussion og afstemning. 

 

Anastasia og Julie fra sekretariatets team medlem fremlægger konceptet til PL for 

bestyrelsen 

 

Bestyrelsen har valgt at godkende konceptansøgningen for PL, men med følgende 

tilføjelser:  

 

Antal labs: 

Bestyrelsen har besluttet, at der kun skal vælges et emne til at starte med, og at for og 

imod derefter skal vælges, når man er kommet på labsne. 

 

Generelt 

Bestyrelsen har besluttet, at der til PL både skal lægges fokus på det politiske oplæg og 

generel skolepolitik. Bestyrelsen har besluttet, at man skal dedikere hele fredag til 

politisk oplæg, hvor først Chili og Jakob fortæller om oplægget, og derefter skal der på 

en eller anden måde være noget arbejde efter om det politiske oplæg. Lørdag skal 

derfor kun bruges på skolepolitik på de respektive labs.  

 

21.15 

O 8 Status på regionerne og sekretariatet 

Regionerne og de forskellige teams giver status på hvad de går og laver. 

 Mål for punkt: Bestyrelsen og de frivillige får indsigt i hinandens arbejde. 

 

Team Medlem: Policy Lap, Medlemskurser og Landskonferencen 

 

Team Kompetence: Opstart af fælleselevråd, rekrutering af nye kommuner 

 

Region Syd: Arbejder med Aktivweekend, Debattle og generel rekrutering 

 

Region Hovedstaden: Arbejde med Aktivweekend, Rundtur på Christainsborg, 

Hverveuger 

 

Region Fyn: Arbejder med Aktivweekend, generel rekrutering 

 

Team Ledelse: Har arbejdet med opstarten af de frivillige, kommunikation, 

fundssøgning 

 

Region Sjælland: Arbejder med AW, rekrutrering 

 

Region Nord: Arbejder med Aktviweekend, åbne RB-møder, rekrutering   

 

Region Midt: Arbejder med Aktivweekend, rekrutering omkring Aarhus   

 

 

22.00 
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A 9 Regionaltid v./ CPA og JBN 

Mål for punkt: Løsning af eventuelle problemstillinger og planlæggelse af kommende 

arrangementer i regionerne 

 

Der diskuteres internt i regionerne, hvordan regionbestyrelserne kan fungere optimalt, 

hvordan man håndterer eventuelle problemstillinger og planlægger kommende 

arrangementer med hjælp fra CPA.  

 

Lørdag 

09.00 

O 10 Hvad er rettighedsskoler v/ repræsentanter fra UNICEFs Advisory Board 

Mål for punkt: Bestyrelsen får kendskab til begrebet rettighedsskoler.  

Sarah og Sonja holder et oplæg om rettighedsskoler. 

 

En eller flere repræsentanter fra UNICEFs Advisory Board kommer og fortæller om 

hvad rettighedsskoler er, og hvorfor det er relevant for Danske Skoleelever. 

 

10.15 

A 11 Planlæggelse af aktivweekender 

Mål for punkt: De forskellige regioner for planlagt deres aktivweekender, og som 

minimum have oprettet en facebookbegivenhed.  

 

Da efterårets aktivweekender nærmer sig med hastige skridt skal vi have planlagt dem.  

Har de forskellige regioner ideer til skoler, temaer, hvervningsstrategier mm.? 

 

13.00 

V 12 Internationaltur – Singapore og Sydkorea 

De seneste år har Danske Skoleelever haft tradition for at tage på internationale 

studieture rundt omkring i verden. Vi har som organisation bla. Besøgt lande som USA, 

Finland, Sverige og Kina.  Det har vi fået en masse erfaringer ud af. De erfaringer har vi 

brugt på i uddannelsesdebatten og i vores politiske oplæg. Og på baggrund af det ønsker 

CPA og JBN at forsætte succesen. Denne gang til Singapore og Sydkorea, for at lære af 

uddannelsessystemer som adskillelser sig meget fra vores eget. 

Mål for punkt: Diskussion og afstemning. 

 

CPA fremlægger konceptet for næstkommende års internationale tur.  

Dette drøfter bestyrelsen, herunder, hvme der skal med på turen, og hvor denne skal gå 

hen. Debatten konkluderes med afstemning  

 

Bestyrelsen har besluttet, at DSE skal tage på internationaltur. Bestyrelsen har valgt, 

at den internationale tur går til Singapore og Sydkorea. 

 

15.30 

V 13 Valg af menig i region Sydjylland 

Mål for punkt: Bestyrelsen skal indsupplere nyt medlem 

 

Jonathan Nonbye er opstillet, og har opnået tillid. 
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A 14 En politisk bestyrelse – hvordan gør vi det? 

Bestyrelsen drøfter og sætter en ramme for hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan blive 

politiske.  

Mål for punkt: Komme frem til en enighed om hvordan man som bestyrelsesmedlem 

kan engagere sig med et politisk fokus.  

 

Bestyrelsen har drøftet nedenstående punkter:  

 

SFs - forslag om at have mulighed for at lave en praktisk projektopgave 

 

Karakter friskoler 

 

Mobilfriskoletid 

 

Karakterere i folkeskolen 

 

Tilsynet på de frie grundskoler/muslimske friskoler: 

 

Muslimske friskoler 
 

Bad efter idræt 

 
Bestyrelsen ønsker fortsat at drøfte aktuelle politiske emner, og vil næste gang drøfte 

nedenstående punkter 

 
Emner til næste møde: 

Læreruddannelsen skal vare 5 år 

Penge fra Undervisningsministeriet 

Brug af pædagog i udskolingen 

Samsynsproblemer 

Skoleudvekslinger 

Pædagoger i Folkeskolen 

Idræt som karakterfag 

Rygning og skoler. 

 

 

16.15 

D 15 Sociale medier 

Bestyrelsen drøfter brugen af de regionale sociale medier, og laver i fællesskab 

retningslinjer for hvordan og hvor meget vi vil bruge de regionale sociale medier, samt 

snakke om brugen af boost. 

Mål for punkt: udarbejdelse af retningslinjer for sociale medier 

 

Bestyrelsen drøfter brugen af de socialemedier på de lokale platforme. Det aftales at 

det er vigtigt at man bruger disse kanaler, fornuftigt og ikke giver det karakter af at 

være en personlig profil. Chili og Jakob vil gerne understøtte aktiviteten, og vil gerne 

booste forkslellige opslag på de sociale medier, man skal blot aftale dette med Chili.  

 

17.00 
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 16 Evt. 

Afvikling af kurser  

 

Bestyrelsen drøfter muligheden for at afholde kurser for DSE, såfremt man ikke har 

deltaget på sommerkurset Intensiv. Der besluttes følgende:  
 

Bestyrelsen har besluttet, at man gerne må holde kurser til nationale arrangementer 

(PL,LK), men med det forbehold, at der skal nogle timers ekstra uddannelse. 

 

Nye ansatte efter sommerferien. 

 

DSE har efter sommerferien budt velkommen til 16 nye sekretariatsfrivillige, som alle er 

kommet godt i gang. Herudover er der blevet ansat en ny politisk konsulent, som skal 

understøtte WiFive projketet og den politiske kommunikation. Derudover er der startet 

to nye chauffører, som skal køre drop-in bilerne.  

 

Pride 

 
Bestyrelsen drøfter Priden i København, og DSEs manglende deltagelse ved denne. Det 

besluttes at man heller ikke fremadrettet skal deltage aktivt, da dette ligger uden for den 

skolepolitiske debat.  

 
Indflytterfest  
Bestyrelsen drøfter indflytterfesten for de frivillige, og brugen af DSEs inventar til dette. 

Herunder også bestyrelsens sovelokale.  

 

Næste års sekretariat  

Der spørges til information om næste års sekretariat, første møde for potentiel 

kommende frivillige ligger efter LK  

 

Muligheden for praktik ved DSE. 

Det er muligt at komme i praktik ved DSE. Dette aftales nærmere med Chili, som sørger 

for ugeplaner mv.  

18.00 

  


