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Pkt. Emne Tid 

 Fredag  

1 
 
 

Valg af ordstyrer og referent 
Indstilling: Oskar 
Magnus vil gerne 
Beslutning:  
Magnus er valgt som ordstyrer 
Sonja er valgt som referent 

Fredag 
19:00 

2 Suppleringsvalg  
Der er indkommet en opstilling til en post i bestyrelsen, denne behandles 
Sarah Robl Barry har sendt en ansøgning til posten som næstformand i Københavns 
omegn.  
Beslutning: 
Sarah er valgt med fuldt flertal.  

19:00 

3 Velkomst ved formanden og orientering v. SGB 
Formanden byder velkommen og orienterer om den daglige basis på sekretariatet. 
Spørgsmål om hvor meget DSE er involveret i skolevalget. 
Svar: DSE er ikke direkte involveret i skolevalget men vi er med i en følgegruppe på 
projektet og får mange spørgsmål om skole politik i perioden. Hvis der er nogen der 
gerne vil have os ud som moderatorer gør vi også gerne det. 
Indstilling: Formanden giver en velkomst  

19.10 

4 Status på PL-Forår  
SOS giver en status på PL-Forår, det indebærer 

• Dato 
Datoen bliver d.24.-26. maj. 
Spørgsmål til valg af dato grundet konfirmationer osv. 
Svar fra SOS: Vi har på sekretariatet vendt og drejet kalenderen for at finde den bedste 
dato som ikke lå for tæt på GF og andre ting. Udover det har vi også i denne periode 
opstartsweekend med både sekretariatet og bestyrelsen. Mange konfirmationer er også 
overstået i slutningen af maj. 

• Forløbende ideer 
Weekenden kommer til at være et politisk rollespil med 6 opdigtede 
grundskoleelevorganisationer. Det er stadig i opstartsfasen og det er blevet inspireret af 
rollespillet fra opstartsweekenden. Spørgsmål om det bliver svært at forstå hvis man ikke 
har været til opstartsweekenden. 
Svar fra SOS: Nej det er ikke bygget videre på opstartsweekendens rollespil men blot 
inspireret derfra. 
Indstilling: Bestyrelsen bliver orienteret om de foreløbige planer for PL-forår 

19:15 

5 Status på lokalafdelingerne og teams 
Lokalafdelingerne og sekretariatets teams giver en status på hvordan det går med 
arbejdet. 
Sønderjylland: Hverver godt fortiden. 

19.20 
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Nordsjælland: LB der er trådt af men en der opstiller, lige afholdt arrangement, i gang 
med at planlægge næste lokale arrangement. 
Sydsjælland: Useriøse møder og meget hygge, fuld LB, fokus på hvervning. 
Trekanten: Mistet LB’er, fokus på intern kommunikation.  
Himmerland: Ny LB’er, snakket med LB om arbejdsmoral 
Oskar: Arbejder en del på den internationale tur og regionsweekenderne. 
Sarah: Forbereder til KL’s børne og unge topmøde.  
Sonja: Blandet på sekretariatet, hjælper til med regionsweekender, DM osv. 
Østsjælland: Debatdag, fokus på at få kerneaktive.  
Midtjylland: Mistet 2 LB’er, Skanderborg – ny elevvenlig kommune? 
København: Stille og roligt, fået 1400 fra DUF til arrangementer, rykket på lidt datoer til 
arrangementer, arbejdsmoralen er lidt et problem blandt LB.  
Vendsyssel: Stille og roligt, lidt problemer med en kandidat til LB som de er i gang med at 
få fat på.  
Fyn: Arbejder på kommende arrangement.  
Omegnen: Ny næstformand, desværre aflyst et arrangement men har fået planlagt en 
rundvisning på Christiansborg med København og Nordsjælland.  
Østjylland: 2 lb er gået af, planlægger RW. 
Lolland-Falster: Stadig 4, stille og roligt, snakket frem og tilbage med Guldborgsund om 
potentiel elevvenlig kommune. 
Nordvestsjælland: Ny LB efter at der var en der hoppede af.  
Team 4: Planlægger GF, lavet konceptansøgning færdig, godt samarbejde, fokus på 
Vestjylland.  
Team 3: Færdig med netværksdagen, nye initiativer på teamet om fremtidigt 
teamarbejde, fokus på lokalafdelingerne. 
Team 1: Toke er stoppet, fokus på lokalafdeling Thy.  
Team 2: Begyndt på policy lab og ellers går det godt.  
Indstilling: Der bliver givet status på lokalafdelingerne og teamsne  

6 Politisk session  
Formanden orienterer om det skolepolitiske landskab, og hvad er er sket skolepolitisk 
siden sidst.  
Alle er ude og skrive deres egen politiske mærkesag. 
Sarah orienterer om, hvad DSE har i tankerne til folketingsvalget.  
BES kommer med forslag til hvad man kan gøre op til valget. 
Indstilling: Formanden orienterer og debatterer med bestyrelsen  

19:30 

7 Præsentation af generalforsamlingen 19’ v. MMD 
Teamet med ansvar for GF19 præsenterer koncept, bestyrelsen diskuterer dette. 
Konceptet er bygget op om 15års jubilæum og kursusdelen bliver med fokus på 
lokalforankring. 
BES kommer med forslag til bl.a. merchandise på generalforsamlingen.  
Forslag til ændringer:  
Lokaltid fredag før mødedelen. 
Indstilling: Bestyrelsen godkender konceptet for GF19 
Beslutning:  

20:30 
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Mindre lokaltid – skærer ½ time af og flytter fra efter mødet til før mødet om fredagen.  
Konceptansøgning er vedtaget ved fuldt flertal.  

8 Fremlæggelse af hverveplan til GF19´ v SOS, MMD 
SOS orienterer om den foreløbige hverveplan der skal sikre det forventede antal 
deltagere til GF. 
BES kommer med forslag til hvervnings metoder.  
Indstilling: Bestyrelsen bliver orienteret om hverveplanen og deres rolle  

21:00 

9 Princip om elevdemokrati i Københavns kommune v. TEN 
Københavns kommune har udviklet et nyt princip om elevdemokrati, dette vender 
bestyrelsen og drøfter.  
 
Indstilling: Bestyrelsens drøfter Theas fremlæggelse af “Princip om elevdemokrati i 
Københavns kommune v. TEN. 
Beslutning:  
Bestyrelsen stemte med fuldt flertal princippet igennem. Med ændringer om bl.a. 
demokratisk valg, tilføjelse om at DSE også udbyder kontaktlærerkursus, at eleverne skal 
være med til at fremlægge plan for elevrådsarbejde på skolebestyrelsesmødet og at 
eleverne skal vælges før sommerferien så de kan være med på alle 
skolebestyrelsesmøder og være med til valg af formand for skolebestyrelsen. 
Efter små ændringer om af at huske at valgene skal være demokratiske.  

21:30 

10 Lørdag 
 

11 Behandling af ansøgere til sekretariatet  
Bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger til sekretariatet 19/20 
Indstilling: Bestyrelsen vælger næste års sekretariat  
Beslutning:  
Alle indstillede ansøgere kom ind. 

09:00 

12 Søndag  

13 Lokaltid  
Lokalafdelingerne arbejder ude lokalt på regionsweekenderne og laver andet lokalt 
arbejde.  
Oskar gennemgår kurset der skal afholdes til regionsweekenderne. 
Oskar gennemgår lokalpulje ansøgninger til DUF. 
Snak om hvornår der skal holdes hverdag. Beslutningen blev at der laves en dag jyderne 
og fynboerne og en dag med sjællænderne.  
Resterende tid blev brugt på lokalt arbejde og planlægning af RW.  
Indstilling: Bestyrelsen laver lokalt arbejde  

09:00 

14 Eventuelt 
- Hvordan skaber vi et inddragende samarbejde mellem den daglige ledelse og den 

resterende bestyrelse? 
Der bliver drøftet hvor meget bestyrelsen skal inddrages i de større dagligdags 
beslutninger. Bestyrelsen har taget punktet op da der ønskes større inddragelse i 
beslutninger.  

11.50 
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SOS viser stor forståelse for problemet og vil rigtig gerne inddrage mere og forbedre sig 
på diverse punkter men ønsker også noget konkret at forhold sig til. Efter en god snak 
blev der fundet nogle konkrete tiltag. Udover det understregede SOS også at der fra 
starten har været lagt vægt på at BES endelig skal sende forslag til dagsordenen, bringe 
problemstillinger på banen osv. Men dette er ikke noget der sket og det er derfor også 
svære at forbedre sig. 
Det understreges fra bestyrelsens side at det især er beslutninger der vedrører LB, det 
lokale arbejde og større ændringer i nationale arrangementer, hvor der ønskes større 
medbestemmelse. 
Konkrete tiltag: 
Som udgangspunkt skal taletidsbegrænsning under bestyrelsesmøderne holdes på et 
minimum, og der skal Jf. Forretningsordenen kun opereres med dette når der er behov 
for det.  
Når der er større ændringer fx koncepter til bestyrelsesmøder, arrangement datoer der 
bliver rykket eller andet bør det blive vendt med bestyrelsen inden den endelige 
beslutning bliver taget eller med mulighed for ændringer.  

- Indretning af bestyrelseslokalet 
Billeder og farver på væggen fra arrangementer, projekter og videre inspiration 
Wallstickers 
En ting fra lokalafdelingerne, noget der afspejler lokalafdelingerne.  
Artikelvæg 
Et billede af en stor meningsdanner eller politiker 
Rødsodavand 
Årets elevvenlig kommune 
T-shirts på væggen 

- Sarah ophæver dette bestyrelsesmøde og takker for en god weekend.  

 
 
 
 


