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Pkt. Emne Tid 

 

Fredag 
 

1. 1 Formalia 
a. Valg af referent 

Sonja er valgt 
b. Valg af ordfører  

Chili er valgt 
c. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
 

Fredag 
19.00 

2. 2 Velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 
Til Landskonferencen blev bestyrelsen fuld suppleret, så vi starter mødet ud med do´s 
and don´ts og en lille ”lær hinanden at kende leg” 
CPA og JBN byder velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og taler om åbenheden i 
bestyrelsen og at der skal være plads til debat. De læger også vægt på at når noget er 
vedtaget i bestyrelsen går vi som samlet bestyrelses ind for.  
Motivation blandt BES-medlemmer: 
BES svarer på 4 forskellige spørgsmål om motivationen for at gå ind i BES.  
Bagefter diskuteres det i plenum. BES for en bedre forståelse for hvad der forventes af 
hinanden og hvorfor folk har valgt at bruge sin tid på det.  
JBN Snakker om hvad der forventes af bestyrelsen.  
 
Mål for punkt: Bestyrelsen lærer hinanden nye og gamle på tværs.  
 

19.05 

3. 2 Gennemgang af budget v/ RHA 

RHA fremmelægger regnskabet for 2017 og budget for 2018.   

Der bliver stillet spørgsmål til elevrådsmedlemskontingent. Bygningen er stadig ikke solgt 
og står ikke i budget da det endnu ikke vides om den sælges lige foreløbig. Der bliver 
snakket om at flere projekter løber ud og om fremtidige projekter. Der bliver stillet 
spørgsmål til NEMOA. 

Enstemmigt vedtaget. 

Mål for punkt: Godkendelse af regnskab for 2017 og budgettet for 2018 

19.30 

4. 4 Evaluering af Landskonferencen v. CPA, ANM, VBJ & MRP  

Bestyrelsen og de stormødeansvarlige fra team Medlem evaluerer 
Landskonferencen.  

Vi evaluerer henholdsvis:  

21:00 
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• Kurser 

Problemer med teknikken - evt. tjekke teknikken allerede fredag 

God mængde af brainbreaks og pranks. Advare hinanden inden man afbryder 
kurser med pranks. 

God mængde fagligt indhold. 

Savnet at kunne vælge mellem forskellige kurser. 

Ekstra indhold hvis der var for meget tid på et kursus. 

Ikke nok tid til at rydde op efter kursus. 

Gode kurser, men er kurser det bedste man kan gøre på stormøde? Kurserne kan 
blive den øv del. Måske mere workshop? Skabe noget sammen. Lille kursus del og 
større workshop del.  

Godt med debat og gruppearbejde i kurserne. Manglede praktisk del. 

• Mødedel  

Holde folk væk fra BES-bordet under mødedelen.  

Gøre mere ud af at præsentere deres forslag.  

Mere information og forklaring fra dirigentbordets side vedrørende 
ændringsforlag.  

Sløv klapkultur. 

Flere brainbreaks under mødedelen.  

Den sidste mødedel blev afkortet og det skabte en dårlig debat og aktive fik ikke 
mulighed for at gå op på talerstolen. Der var rigtig mange synspunkter som ikke 
blev bragt på banen. Mere fokus på mødedelens vigtighed. Evt. mere fleksibel 
tidsplan.  

Overveje at indføre en online talerliste? App eller sms talerliste?  

Mindre grammatiske fej.  

• Fest  

Dårlig DJ. Lyset var fedt.  
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Mere mulighed for ikke at være med til fest og bare sidde og slappe af og snakke.  

Oplysning om lyset kan fremkalde epileptiske anfald.  

Ubehageligt lysshow.  

• Weekenden som helhed  

Fedt at mærke at mange nye aktive blev meget interesserede.  

De frivillige snakkede for lang tid til regionaltid om frivillige.  

Dejligt at man fik lov til at arbejde sent på aftenen.  

Flere fælleslege.  

Mere styr på boderne. For få der brugte boderne. Færre boder. 

Alt for lidt billeder.  

Mål for punkt: Evaluering af LK’17 

5.  Ideer til Policy Lab og Generalforsamlingen - rykket til lørdag.  

Bestyrelsen tager en kort brainstorm omhandlende tema og ramme ideer, for det nye års 
nationale arrangementer. CPA tager ideerne med videre til team Medlem. 

Policy lab:  

Rollespil. Skole lukkes eller ej? Hele BES laver jazzhands  

PL understøtte GF. Kompetencer til at gå op på talerstolen. Forberede til GF. 

Workshop. Problemløsning i grupper.  

Collage med politiskholdning. Kreative og boglige labs.  

Arbejde med nye alternative fag.  

Generalforsamlingen: 

Workshop. Problemløsning i grupper. Politiskworkshop. Tænkte nye ideer i forhold til 
kurser. Mindre, flere forskellige kurser? Adskille PL og GF i forhold til kurser? 

Mere sammenhold til GF. Fælles speeddating.  

Forbedring af Pre-GF. Team medlem kunne evt. lave noget mere materiale til pre-gf. 

21:45 
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Mere kreativitet til GF.  

Mål for punkt: Bestyrelsen bliver inddraget i idefasen til Policy Lab og 
Generalforsamlingen. 

6.  Internationalt engagement v/ CPA & JBN 

Ledelsen er kommet videre i forhold til planlægning af den internationale tur, som 
bestyrelsen til har givet mandat til. Som bestyrelsen i slutningen af november blev 
orienteret omkring, har CPA & JBN været nødsaget til at rykke turen geografisk. 
Bestyrelsen orienteres om den nye tur.  

CPA forklare om turen og at den er flyttet til USA og Canada i stedet for Sydkorea og 
Singapore.  

BES kommer med input til hvem og hvor der kan besøges. CPA forklare også om 
hvem der skal med af de ansatte.  

BES ønsker mere indsigt i hvad der er sket på turen bagefter og hvilken inspiration 
de har fået.  

Enstemmigt vedtaget at turen er rykket til USA og Canada.  

Mål for punkt: Orientering og vedtagelse af den international tur til Canada og USA. 

22:05 

Lørdag 
7.  Regionaltid v/ CPA 

Der diskuteres internt i regionerne, hvordan regionbestyrelserne kan fungere optimalt, 
hvordan man håndterer eventuelle problemstillinger og planlægger kommende 
arrangementer med hjælp fra CPA. 

Der skal laves regionale vedtægter, ud fra region Hovedstadens skabelon. 

Der skal laves en udførlig kalender frem til GF. 

Mål for punkt: Løsning af eventuelle problemstillinger og planlæggelse af kommende 
arrangementer i regionerne.   

09.00 

8.  Plenum snak om regionale vedtægter, samt kalender  

Regionerne samles, og drøfter vedtægter, samt får lavet kalender for det sidste halvår. 

Mål for punkt: Alle regioner får lavet udkast til kalender og regionale vedtægter, der kan 
blive taget med hjem til den resterende regionsbestyrelse. 

11.00 

9.  Politisk orientering v. JBN 

JBN orienterer om hvad der sker på den skolepolitiske front.  

13.00 
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Der bliver snakket om forskellige punkter. 

Kritik:  

Op til LK fik DSE en del kritik grundet en artikel DR havde skrevet med en meget 
misvisende overskrift. Overskriften blev senere ændret.  

Samarbejde om rettigheder: 

DSE har indgået et samarbejde med DLF, SOF, Børns vilkår mm. Samarbejdet handler om 
8 rettigheder skoleelever har.  

Frivilligt bad: 

DSE’s landskonference vedtog at DSE går ind for frivilligt bad. Det har vakt en del debat 
og der er blevet skrevet 3 artikler omhandlende emnet.  

BES debattere frivilligt bad, den generelle badekultur og tiltroend til eleverne.  

UU-Vejledning: 

Ny rapport fra EVA. Undersøgelse på vejledning i grundskolen. Halvdelen af unge i 8. 
klasse føler sig pressede over valget af ungdomsuddannelse. Mere individuel vejledning, 
mere brobygning og mere praktik.  

NEXT STEP - nyt projekt DSE er i gang med at starte op sammen med Dansk 
Supermarked. Vejledning fra virkeligheden.  

Undervisningsministeren vil stadig ikke noget. 

Vi keder os:  

Hver 3. udskolingselev keder sig. Vi har lavet nogle forslag: Elevinddragelse, bevægelse, 
ud-af-huset og flere kreative og praktisk fag.  

Megaklasser: Nyt forsøg med 3 kommuner der får lov til at lave klasser med mere end 28. 
DSE er meget i mod da al viden viser at det er skadeligt med store klasser.  

Elevtelefonen:  God evaluering. Merete Riisager vil redde elevtelefonen. Venter stadig på 
svar om den er kommet med på finansloven 18. 

Friskoletilsyn: 

Flere rettigheder til friskoleeleverne.  
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Friskoleforeningerne er meget sure. Friskoleforeningerne har skrevet til DSE og overvejer 
at oprette en elevforening for friskoleelever.  

Folkeskolen: 

Folkeskolen skal der holdes fast i. Reformen er stadig ikke blevet implementeret 
ordenligt. SF støtter ikke op om reformen men er stadig med i forligskredsen. 
Socialdemokratiet vil gerne fjerne de nationale test i indskolingen. DSE er som 
udgangspunkt for. 

Røgfri skoletid: 

Rygning har ikke noget med skolen at gøre. Mange fra BES laver jazzhands.  

Skal vi så også fratage folk at købe slik i kiosken? Hvad kan skolen blande sig i? 

Rigtig mange ønsker sig røgfriskoletid. Vigtigt med forventningsafstemninger og at det 
kommer fra eleverne. Fællesskab følelse og en forventning mellem eleverne om at man 
ikke ryger. Ikke nogen løftede pegefingre.  

Stille forslag til GF om røgfriskoletid og intern forslag om afskaffelse af rygning til DSE 
arrangementer? 

82% synes at skoledagen er lang, hvorfor mener DSE ikke at skoledagen skal forkortes? 

DSE mener at indholdet er det vigtigste er og at dagen er spændende, motiverende og 
lærerne. Det er ikke længden men indholdet og DSE synes det er vigtigere at eleverne 
ikke keder sig. Ved at forkorte skoledagen vil man miste muligheden for understøttende 
undervisning, pædagogisksamarbejde, åben skole osv. JBN snakker om paragraf 16 og at 
mange kommuner forkorter skoledagen ved at fjerne understøttende undervisning og 
altså muligheden for at varier dagen.  

Mål for punkt: Bestyrelsen bliver orienteret om den aktuelle skole politik, og vendt de 
politiske punkter, som vi ikke blev færdige med til mødet i august.  

10.  Status på regionerne og sekretariatet   

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

Anastasia forklare om hvad der sker på team medlem. De er startet på udvikle PL og GF. 

Kasra forklare om hvad der sker på team kompetence. De er i gang med at planlægger 
netværksdag. Arbejder på elevvenlige kommuner. Glostrup og Læsø er blevet elevvenlige 
og Bornholm er i gang med at skrive under.  

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

14:45 

11.  Oplæg og gennemgang af inddragelse af aktive gruppens arbejde 15.45 
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Input fra den nedsatte arbejdsgruppe 
Mål for oplæg: Input fra den nedsatte arbejdsgruppe 

12.  Aktivister til regionale arrangementer 
BES snakker om problemstillinger med aktivister, for lidt mad, at få eller ikke at få skoler 
til arrangementer og kurser der er kommet for sent. CPA lover at sætte mere fokus på 
dette.  

 

13.  Oplæg og gennemgang af inddragelse af aktive i gruppens arbejde. 
Punktet er sløjfet da det ikke er blevet udarbejdet noget. Det er ærgerligt at der ikke er 
blevet lavet noget konkret ud af det. Skal arbejdsgruppen evt. nedlægges? 
Der blev stemt om arbejdsgruppen skulle nedlægges. 
4 stemte blankt og resten stemte for. 
Arbejdsgruppen er nedlagt.  

 

Søndag 
14.  Punkter til næste møde 10.30 

15.  Eventuelt 10.40 

 


