
 

Bestyrelsesmøde Dagsorden 

5.-7. november 2021 

  

Pkt. Emne Tid 

  0 Introduktion og gennemgang af weekenden v. MEB 

Mille åbner mødet, og weekenden bliver gennemgået 

 

Referat 

Fremmødte i løbet af weekenden:  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Caroline, Mady, Marcus, Nikolaj, Laura, Vilma, Aksel, Audrey, 

Elisabeth, Mille og Bjørn. 

Observatører: 

Rasmus og Sif 

Mille gennemgår dagsorden og program. 

19:00-19:10 

  1 Formalia 

Valg af ordstyrer 

Valg af referent 

Godkendelse af dagsorden 

  

Referat 

Indstilling 

Mille er fra formandskabets side indstillet til at være ordstyrer. 

Elisabeth er fra formandskabets side indstillet til at være 

referent. 

Dagsorden indstilles til godkendelse. 

 

Beslutning 

19:10- 19:15 



Mille er enstemmigt valgt til ordstyrer. 

Elisabeth er enstemmigt valgt til referent. 

Dagsorden er indstillet til godkendelse. 

 

  2 Status på lokalafdelinger 

Repræsentanter fra hver lokalafdeling giver en status 

 

Referat 

Vendsyssel: To nye lb’ere og i gang med at planlægge 

arrangement 

Thy: I dvæle 

Himmerland: Ingen repræsentation 

Vestjylland: Ingen repræsentation 

Sydvestjylland: Ingen repræsentation 

Trekanten: I dvæle 

Midtjylland: Et lokalbestyrelsesmøde, der har handlet om 

samarbejdet med Østsjælland og i gang med at planlægge 

arrangement 

Nordvestsjælland: Hvervning i fokus af lb’ere og i gang med at 

planlægge møder. 

Sydsjælland: Næstformand mistet eller går det godt 

Østsjælland: Fokus på hvervning 

Østjylland: Samarbejde med Midtjylland. De har fået ny lb’ere. 

I gang med at planlægge arrangement. 

København: Ingen repræsentation. 

Københavns omegn: Ingen repræsentation. 

Fyn: Ingen repræsentation. 

Sønderjylland: I dvæle. 

Lolland-Falster: I dvæle. 

Nordsjælland: Ingen repræsentation. 

19:15-19:30 



  3 Opdatering fra sekretariatet 

Sekretariatsfrivillige Emil, Amalie og Clara giver en opdatering 

fra deres teams. 

 

Referat 

Dispensering fra forretningsordens, så Freya, Marcus og Oline 

kunne give en opdatering i stedet. 

Team 1: Oline arbejder på “livet på blokken” og hele teamet har 

travlt med planlægning af landskonferencen. 

Team 2: MindMe pilotprojekt er I gang. Peng Pong er der ved 

at blive udviklet på og har fået et advisory board. 

Team 3: En ansat er rykket, og en er gået på barsel. De arbejder 

på en UMR-indsats med Aalborg kommune. De arbejder aktivt 

med at få et samarbejde op mellem Center for Elevrådgivning og 

ViUnge. 

19:30-19:45 

  4 Status på LK (Lukket punkt) 

 

Referat 

Clara og Oline deltager som tovholdere for landskonferencen og 

giver en status på både hvervning og planlægning af LK. 

Der er 89 tilmeldte. Det skyldes blandt andet opstart efter 

Corona, at der er lavere tilmeldte tal, end der plejer 

Der kommer til at være medlemsbod, frivilligbod, slikbod og 

stormødesekretariat. 

Bestyrelses rolle er at mingle med de aktiv og være det gode 

forbillede. 

Der er fuld gang i de praktiske forberedelser. 

Tovholderne giver bestyrelsen en gennemgang af hjemmesiden 

samt bustider. 

 

Indstilling 

19:45-20:45 



Dispensering fra forretningsordens 7.9 jf. 7.12 så der ikke 

behøver at være en over halvdelen gennem hele mødet for at 

være stemmedygtige med tilbagegående og fremgående effekt. 

 

 

Beslutning 

Dispensering fra forretningsordens 7.9 jf. 7.12 er godkendt med 

10 for og 1 blank 

 

  

  5 Opdatering fra DMF-repræsentanter 

Aksel, Laura, Nadja og Audrey giver opdatering. 

 

Referat 

Repræsentanterne fortæller om dm i fagene og deres rolle. De 

har været meget inde over rundringning og deltagerantal til dm 

i fagene. Der er 2500, der har besvaret hidtil.. Der er 500, der 

kommer til at deltage i landsmesterskaberne. 

  

20:45-21:00 

  6 Politisk session v. MBM 

Mille giver en opdatering på det politiske. 

 

Referat 

Mille laver øvelse med bestyrelsen med at gå op på talerstolen 

til LK. Mille gennemgår det, som hun har lavet på det politiske 

landskab fra sidste bestyrelsesmøde af. DSE-turneen med 

elevpagten har været en stor milepæl. Derudover har der været 

diverse paneldebatter og oplæg. 

 

 

  

21:00-22:00 



 7 Bliv frivillig i 22/23 v. EGF 

 

Referat 

Elisabeth præsenterer med et powerpoint at være frivillig hos 

Danske Skoleelever med henblik på, at bestyrelsen kan stille 

spørgsmål, hvis de selv overvejer at blive frivillig. Bestyrelsen 

stiller spørgsmål til livet og hverdagen som frivillig. 

22:00-22:40 

  8 Dialogaftner v. Børns Vilkår 

Bestyrelsen finder repræsentanter. 

Referat 

Der bliver præsenteret en mulighed for at deltage i dialogaftner 

med Børns Vilkår. Mady, Rasmus og Vilma er interesseret, og 

Elisabeth følger op på det. 

22:40-22:45 

 9 Revurdering af årshjul 

Et nyt udkast for årshjulet præsenteres 

 

Referat 

Et udkast til et nyt årshjul præsenteres. Der er en indstilling om, 

at Uddannelsesweekenden, der står i udkastet, skal falde d. 10.-

12. december skal rettes til d. 26.-28- november. 

Indstilling 

Indstilling om at der skal rettes på udkastet, at 

Uddannelsesweekenden skal falde d. 26.-28. november i stedet 

for d. 10.-12. 

Indstilling om godkendelse af det nye udkast af årshjulet. 

Beslutning 

Indstillingen om rettet dato for uddannelsesweekenden er 

nedstemt med 3 for, 5 imod og 1 blank 

Indstillingen om godkendelse af det nye udkast af årshjulet er 

godkendt og er indstemt med 7 for og 2 imod 

22:45-23:00 

Lørdag     

10 Video ved BES + SEK 09:00-11:00 



BES OG SEK optager video sammen i forbindelse med LK. v. 

CO 

 

Referat 

Der er tradition for, at der til LK vises en video med BES og 

SEK. Clara og Oline tager bestyrelsesmedlemmerne ud en efter 

en for at optage videoerne. 

11 Udtalelser til LK 

Bestyrelsen vender forberedte udtalelser til LK og vælger 

fortaler for dem. 

Referat 

Forslag 1 ”Åben Skole” bliver præsenteret og diskuteret i 

bestyrelsen. 

Forslag 2 ”Ja tak til gratis skolemad” bliver præsenteret og 

diskuteret i bestyrelsen. Der kommes med input til, hvad 

udtalelsen også skal indeholde såsom statistiker. 

Forslag 3 ”Skolerne skal sætte de rette IT-værktøjer til 

rådighed” bliver præsenteret og diskuteret i bestyrelsen. Der 

kommes med input ind til, hvad udtalelsen også skal indeholde 

såsom ret af ordvalg 

Forslag 4 ”Efterskole – en mulighed for alle” bliver præsenteret 

og diskuteret i bestyrelsen såsom ret af ordvalg. 

Forslag 5 ”Ret til ordentlig bedømmelse” bliver præsenteret og 

diskuteret i bestyrelsen. 

Forslag 6 ”Repræsentation af minoriteter i 

undervisningsmateriale” bliver præsenteret og diskuteret i 

bestyrelsen. 

Forslag 7 ”Viden om handicap/service dyr i skolen som en 

naturlig del af undervisningen” bliver præsenteret og diskuteret 

i bestyrelsen. 

Forslag 8 ”Flere modtagerklasser med højere krav” bliver 

præsenteret og diskuteret i bestyrelsen. Der kommes med inputs 

til, hvad udtalelsen også skal indeholde såsom statistikker. 

 

Indstilling 

11:00-12:00 

  

  



Forslag 1 indstilles til, at bestyrelsen skal være forslagsstillere. 

Forsalg 2 indstilles til, at bestyrelsen skal være forslagsstillere. 

Forslag 3 indstilles til, at bestyrelsen skal være forslagsstillere. 

Forslag 4 indstilles til, at bestyrelsen skal være forslagsstillere. 

Forslag 5 indstilles til, at bestyrelsen skal være forslagsstillere. 

Forslag 6 indstilles til, at bestyrelsen skal være forslagsstillere. 

Forslag 7 indstilles til, at bestyrelsen skal være forslagsstillere. 

Forslag 8 indstilles til, at bestyrelsen skal være forslagsstillere. 

 

Beslutning 

Forslagsstillere for forslag 1: DSE Bestyrelse 

Forslagsstillere for forslag 2: DSE Bestyrelse 

Forslagsstillere for forslag 3: DSE Bestyrelse 

Forslagsstillere for forslag 4: DSE Bestyrelse 

Forslagsstillere for forslag 5: DSE Bestyrelse 

Forslagsstillere for forslag 6: DSE Bestyrelse 

Forslagsstillere for forslag 7: DSE Bestyrelse 

Forslagsstillere for forslag 8: DSE Bestyrelse 

 

12 FROKOST 12:00-13:00 

 13 Udtalelser til LK 

Overstående punkt forsættes. 

 

Referat 

Se overstående i punkt 9. 

13:00-13:30 

14 Strategi til rundringning 

Bestyrelsen bliver opdelt i teams og planlægger. 

 

13.30-14:00 



Referat 

Bestyrelsen bliver opdelt i to grupper og planlægger deres 

strukturering og mål for at rundringe. 

15 Rundringning 

Bestyrelsen rundringer til LK  

Referat 

Bestyrelsen rundringer til venner og bekendte. 

14:00-15:30 

16 Kompetencedefination for sekretariatschefen (Lukket 

punkt) 

Referat 

Kompetencedefinationen for sekretariatschefen bliver 

gennemgået og forklaret. 

Indstilling 

Kompetencedefinationen for sekretariatschefen  er indstillet til 

godkendelse 

 

Beslutning 

Kompetencedefinationen for sekretariatschefen er enstemmigt 

godkendt. 

  

15:30-16:00 

17 LGBT+ og seksualundervisning v. lokalformandsskabet i 

Midtjylland 

 Referat 

I forbindelse med samarbejde kørende med Østjylland er et af de 

emner de samarbejder om seksualundervisning. De er i gang 

med nogen debatindlæg. De har et ønske om at udvikle 

undervisningsmateriale. Dog vil de gerne have det nationalt. De 

vil gerne have samarbejde med LGBTQ+ og Sex & Samfund. 

Der bliver afgivet svar fra formandskabet af, at det er et større 

længere varigt projekt, der ville skulle sættes i gang, hvor der 

også skulle de rigtige fagfolk til rådighed. Derfor forslås der, at 

det i stedet følges op på og eventuelt implementeres i de allerede 

eksisterende projekter. 

16:00-16:30 



18 Cases til LK v. EGF 

Bestyrelsen bliver sat i grupper og skal løse cases, som de kan 

opleve til LK 

Referat 

Elisabeth præsenterer nogen forskellige cases til LK, som 

bestyrelsen kommer med deres bud på. Bestyrelsen stiller 

spørgsmål til LK, og til hvad ens rolle som bestyrelsesmedlem er 

til LK. 

16:30-18:00 

19 Aftensmad 

  

18:00-19:00 

20 Lokaltid til LK 

Bestyrelsen udformer lokaltiden til LK færdig og laver plan over 

antal deltagere fra deres lokalafdeling. 

CO deltager. 

Referat 

Clara og Oline gennemgår notat om lokalafdelingsworkshop til 

landskonferencen. Bestyrelsen sætter sig ned i grupper og 

planlægger den sociale tid af lokaltid. 

 

19:00-21:00 

Søndag     

21 Lokaltid  

Lokaltid sammen med de frivillige til videreudvikling af politik 

eller opstart på planlægning af arrangement 

 

Referat 

Bestyrelsen sætter sig og planlægger arrangementer til at have 

klar til lige efter LK. Nogen planlægger også hvervningsstrategi. 

Evaluering af lokaltid: 

Midtjylland: Har lavet kahoot til lokaltid til LK 

Vendsyssel: Har gjort klar til arrangement til tirsdag 

Sydsjælland: Har fokus på at gennemgå referater 

09:00-11:00 



Østsjælland: Har lagt strategi til hvervning af næstformand 

22 Månedens lokalafdeling 

Vi vælger månedens lokalafdeling oktober 2021. 

 Referat 

Vendsyssel er valgt til denne måneds lokalafdeling. 

11:00-11:10 

23 Evaluering af weekenden 

Bestyrelsen evaluerer weekenden. 

Referat 

Det fungerer godt 

Dagsorden skal ud før – og skal også opdateres på messenge, 

når den er sendt ud. 

 

11:10-11:25 

24 Evt. 

 

Referat 

Nikolaj skal registreres i Nemoa 

Caroline skal registreres i Nemoa 

Vilma skal have registreret skole i Nemoa. 

Alle skal have adgang til bestyrelsesteamet 

11:25-11:40 

25 Afsluttende bemærkninger v. MBM 

Referat 

Mille takker for et godt møde og snakker om opførsel til LK. Hun 

roser lokalbestyrelserne. 

11:40-11:45 

26 Formanden lukker mødet 

Referat 

Formanden lukket mødet. 

11:45-11:50 

    

  

 



 


