
 
 

Bestyrelsesmøde Dagsorden 
23. oktober 
 

Pkt. Emne Tid 

  1 Velkomst ved formanden 
 
EVP gennemgår formalia: 

• Godkendelse af mødets gyldighed 
• Valg af ordstyrer 
• Valg af referent 
• Godkendelse af dagsordenen 

 
Mødet er gyldigt. 
Rasmus Ditlefsen er blevet valgt som ordstyrer. 
Mille Mikkelsen er blevet valgt som referent. 
Dagsordenen er blevet godkendt 
 

16.00-
16.10 
 

2  Deltagelse i Drukfri Ungdom v. Ida fra Drukfri Ungdom 
 
Bestyrelsen snakker om deltagelse i initiativet Drukfri Ungdom, og træffer beslutning herom. 
 
Koordinatoren for Drukfri Ungdom, Ida, er med fordi hun gerne vil gøre bestyrelsen klogere på Drukfri 
Ungdom.  
 
Bestyrelsen drøfter deltagelse, men beslutter, at Danske Skoleelever ikke ønsker at deltage, men gerne vil 
samarbejde med Drukfri Ungdom. 

16.10-
16.40 

3 Status på lokalafdelinger og teams 
 
Alle giver en status på hvordan det går. 
 
Alle lokalafdelingerne giver en opdatering hvordan det går i deres egen lokalafdeling. 

16.40-
16.50 

4 Status på fotovirksomhed 
 
Bestyrelsen får en opdatering på hvordan det går med vores udvikling af fotovirksomhed. 
 
Formandskabet giver en status på hvor langt man er med at udvikle fotovirksomheden. Her er blandt andet 
slået en stilling op, der er startet op med udvikling af IT mv. 

16.50-
17.00 

  5 Generalforsamlingen v. Team 1 
 
Team 1 giver en hurtig opdatering på arbejdet med Generalforsamlingen. 
 
Team 1 fremlægger konceptet for Generalforsamlingen som hedder ‘Elevdemokrati – Hver for sig’. Her er det 
fokus på den digitale del, og at gøre det fedt for de deltagende. Herefter bliver der snakket om, at bestyrelsen 
skal have deres elevråd med til Generalforsamlingen. 
 
Herefter snakkes der kort om Pre-GF i alle lokalafdelingerne. 
 
Konceptet godkendes af bestyrelsen.  

17.00-
17.20 

6 Pre-GF v. RRD 
 
Der bliver briefet omkring Pre-GF. 
 
Her snakkes der hurtigt om Pre-GF. Der bliver udviklet kursus, som er klar inden første Pre-GF. 

17.20-
17.30 

7 DM I Fagene v. MMI, BOJ og EFR 
 
Der gives en status på arbejdet med DM I Fagene. 
 

17.30-
17.40 



MMI, BOJ og EFR vil gerne have tilmeldt alle bestyrelsesmedlemmer, lokalbestyrelsesmedlemmer, og andre 
man kender tilmeldt til DM I Fagene. 

  8 Gennemgang af resolutioner til Generalforsamlingen 
 
Bestyrelsen gennemgår alle de forslag som de har til Generalforsamlingen og vender dem sammen. 
 
Bestyrelsen drøftede de fleste forslag fra bestyrelsesmedlemmer, og beslutter hvorvidt de ønsker at være 
forslagsstiller. 
 
Bestyrelsen beslutter at de støtter følgende: 
Tilføjelse af vedtægt: Kapitel 5, Paragraf 13 
Tilføjelse af vedtægt: Kapitel 6, Paragraf 19 
Tilføjelse af resolution: Teach the teacher 
Tilføjelse af resolution: Samfundsfag fra 6. klasse 
Tilføjelse af resolution: Undervisningsmiljøreform 
Tilføjelse af resolution: Faglighed for alle, når den er omformuleret 
Tilføjelse af resolution: Karakterkrav – Ja tak, når den er omformuleret 
Tilføjelse af resolution: Røgfri skoletid- Ja tak 
Tilføjelse af resolution: Klimadebatten skal gå hånd i hånd med elevdemokrati og varieret undervisning 
Tilføjelse af resolution: Den sunde test- og evalueringskultur 
Tilføjelse af resolution: LGBT+-elever skal anerkendes i grundskolen, når den er omformuleret 
Tilføjelse af resolution: Åben skole 
Tilføjelse af resolution: Virkelighedsnær undervisning 
Tilføjelse af resolution: Alle skal have mulighed for samtalegrupper 
 
Bestyrelsen drøfter desuden forslag om undervisningsformer, kreative specialer og lokalafdelinger, men disse 
godkendes ikke. 
 
Der aftales et nyt møde, hvor man følger op på forslagene. 

17.40-
18.25 

 Pressemøde i statsministeriet (Pause) 
 
Bestyrelsen holder pause, og har mulighed for at spise og kan evt. se pressemøde. 

18.25-
19.00 

  9 Gennemgang af resolutioner til Generalforsamlingen 
 
Bestyrelsen gennemgår alle de forslag som de har til Generalforsamlingen og vender dem sammen. 
 
Bestyrelsen fortsatte sin snak om forslag til Generalforsamlingen. Se udfaldet ovenfor. 

19.00-
20.25 

10 Evt. 
 

20.25-
20.30 

 


