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Introduktion
Er I klar til LH’s medlemskonference 2022? Ellers kan I hurtigt blive det!

Medlemskonferencen er ét af LH’s to årlige stormøder. Det er på medlemskon-
ferencen, at I som handelsskoleelever kan få indflydelse på LH’s politik og 
organisatoriske arbejde. På medlemskonferencen skal vi behandle samværs-
politikken, budgettet for 2023 og en række politiske udtalelser. I dette hæfte 
finder I alle de dokumenter, vi skal diskutere og stemme om på medlemskon-
ferencen - så I kan være godt forbedredt!

Som handelsskoleelever har I mulighed for at komme med forslag og inputs 
til de politiske papirer, vi skal diskutere. I kan komme med ændringsforslag til 
de vedhæftede papirer og forslag til vores nye udtalelser på vores hjemmeside 
www.handelselever.dk/stormøder

I kan dog kun stille forslag og ændringsforslag, hvis jeres elevråd er medlem af 
LH. Det er også kun medlemmer, der kan deltage med stemmeret på medlems-
konferencen. Hvis du er i tvivl, om dit elevråd er medlem, kan du skrive til os på 
lh@handelselever.dk 

Selvom jeres elevråd ikke er medlem af LH, er I stadig meget velkomne til at 
deltage i medlemskonferencen. I så fald deltager I som observatører med taleret. 
Arrangementet er gratis for jer, da det er jeres skole der betaler for, at I deltager. 
Jeres skole dækker også transport til og fra medlemskonferencen.

Vi glæder os til at se jer!

Formand
Oliver Gabrielsen

Politisk næstformand
Kevin Kristensen

Organisatorisk næstformand 
Jacqueline Snerling
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Forretningsorden

Forretningsorden

LH’s formand åbner mødet og leder valget af minimum én dirigent og 
én referent.

Dirigenterne har ansvaret for, at taletiden overholdes, og at deltagerne hol-
der sig til det debatterede emne. Dirigenterne har også det overordnede 
ansvar for, at tidsplanen overholdes. Referaterne er ansvarlige for at lave 
et beslutningsreferat.

Umiddelbart efter valget af dirigenter konstaterer dirigenterne, om mødet 
er rettidigt indkaldt samt kontrollerer navnene på de delegerede og obser-
vatørerne og antallet af stemmer i salen.

Dirigenterne kan lave redaktionelle ændringer til de stillede forslag, og 
kan derudover indstille ukontroversielle forslag til indarbejdelse uden 
afstemning. Forslag bringes dog til afstemning, hvis mindst én deltager 
ytrer ønske herom.

Deltagere, der ønsker ordet til procedure, henvender sig til dirigentbordet, 
hvorefter de straks tildeles ordet.
 
Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles under mødet. Dette sker 
gennem handelselever.dk/forslag. Det er op til dirigenterne at afgøre, hvor-
når der ikke længere kan stilles ændringsforslag til de enkelte forslag.

Mødeledelse og procedure

Forretningsordenen er de procedurer og regler, der er for ledelsen af 
medlemskonferencen. Det er i forretningsordenen, det for eksempel er 
specificeret, hvem der styrer mødet, tidsfrister for forslag og ændrings-
forslag samt procedurer ved afstemninger. 

Forslag til forretningsorden
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Stormødesekretariatet er ansvarlige for, at de deadlines, der er fastsat i 
dagsordenen for ændringsforslag, udtalelser og opstillinger håndhæves.

Stormødesekretariatet har til opgave at vejlede stormødedeltagere i forhold 
til procedurer og skriftlighed ved udarbejdelsen af ændringsforslag, udta-
lelser og opstillinger, men forholder sig ikke til det politiske indhold.

Stormødesekretariatet består af dirigenterne og udvalgte gæster inviteret 
af bestyrelsen.

Stormødesekretariatet præsenteres ifm. åbningen af Generalforsamlingen.

Mødets delegerede har stemme- og taleret jf. vedtægternes §20, stk. 5, men 
observatører og gæster har taleret jf. vedtægternes §20, stk. 6.

Man skriver sig på talerlisten ved at hæve sit delegeret- eller observatørkort 
under debatten. Indlæg sker fra talerstolen, og taletiden for hvert indlæg er 
som udgangspunkt maksimalt tre minutter. Dirigenterne kan udvide samt 
begrænse taletiden. Deltagere har dog altid ret til minimum et minuts taletid.

I pro/kontra-debatter har forslagsstiller forrang, hvis det ønskes.

I plenumdebatter har dirigenterne ansvaret for at holde talerlisten i den 
rækkefølge, som deltagerne melder sig. Førstegangstalere har forrang.

Under beretningen er det tilladt at gå to personer op på talerstolen ad gan-
gen. Taletiden forbliver uændret.

Hvis det ønskes, gives ordet som sidste taler før en afstemning altid til den 
oprindelige forslagsstiller.

Stormødesekretariatet

Stemme- og taleret
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Dirigenterne indstiller afstemningsprocedure forud for hver afstemning.

Stemmeafgivning foregår ved at hæve sit stemmekort.

Afstemninger og personvalg afgøres i udgangspunktet ved simpelt flertal 
jf. vedtægternes §33.

En sjettedel af de delegerede eller mindst 20 delegerede kan kræve, at en 
afstemning foregår skriftligt jf. vedtægternes §35. Derudover kan dirigen-
terne kræve skriftlig afstemning.

Dirigenterne kan lade enhver afstemning gå om i tilfælde af uregelmæs-
sigheder, eller hvis de skønner, at deltagerne er i tvivl om proceduren eller 
indholdet af afstemningen.

Deltagerne må ikke forlade eller indtræde salen under afstemning.

Der nedsættes et stemmeudvalg bestående af 3 deltagere og en repræsen-
tant fra dirigentbordet.

Stemmeudvalget har til opgave at optælle stemmerne ved skriftlige af-
stemninger samt optælle stemmerne ved afstemninger, hvor dirigenterne 
ikke umiddelbart kan afgøre udfaldet.

Medlemmer af stemmeudvalget går af, hvis der skal tælles stemmer ved 
personvalg, hvor de selv er opstillet.

Stemmeudvalget har tavshedspligt.

Spørgsmål om stemmesedlernes gyldighed afgøres af stemmeudvalget.

Ved skriftlige afstemninger og personvalg fintælles altid mindst to gange.

De afgivne stemmer opbevares i én time efter resultatets offentliggørelse, 
hvorefter de destrueres.

Stemmetal offentliggøres ikke ved personvalg.

Personvalg foregår skriftligt og hemmeligt samt i overensstemmelse med 
vedtægternes §36, stk. 1-4.

Der kan stilles spørgsmål til opstillede kandidater, men den enkelte kan-
didat kan frabede sig spørgsmål. Spørgsmålene indsendes til dirigenterne. 
Dirigenterne skal vælge stærkt grove, krænkende eller upassende spørgs-
mål fra samt gentagelser.

Afstemninger
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Forretningsorden

Forslag til nye udtalelser, budget og samværspolitikken skal være indsendt 
senest d. 19 november 2022 kl. 23:45.

Ønskes en gældende udtalelse slettet eller ændret, skrives der ændrings-
forslag hertil. Ændringsforslag til udtalelserne skal være indsendt senest 
d. 19 november 2022 kl. 23.45.

Opstillinger til vakante pladser skal være stormødesekretariatet i hænde 
seneste d. 19 november 2022 kl. 23:45.

Forslag, der ikke er indgivet rettidigt behandles ikke.

Hvis der stilles mistillid til dirigenterne eller referenterne, suspenderes 
mødet i 15 minutter, mens forslagsstiller og modtagerne af mistillidserklæ-
ringen finder anden- og tredjetalere. Derefter taler først forslagsstiller og så 
modtager. Såfremt over halvdelen af de delegerede ønsker at høre yderlige-
re, taler anden-talerne for og imod. Såfremt to tredjedele af de delegerede 
herefter ønsker yderligere motivation, taler tredje-talere for og imod. Af-
stemning om mistillid afgøres ved simpelt flertal.

Mistillid til dirigenterne gives samlet. I tilfælde af forslag om mistillids-
afstemning overtager formanden ledelsen af mødet, og gennemfører 
proceduren for afstemningen om mistillid. Vedtages mistilliden, indstiller 
formanden nye dirigenter og referenter og leder mødets godkendelse af 
de indstillede. Genvalg kan finde sted.

Rygning, alkohol og forstyrrende elektronik er forbudt i mødesalen.

Det er ikke tilladt at ytre meningstilkendegivelser under mødet. Dvs. 
klappe, huje eller buhe, uden dirigenternes forudgående tilladelse. Dog 
må man gerne klappe af førstegangstalere. Omfanget af bifald kan mode-
reres af dirigenterne.

Tidsfrister

Øvrige bestemmelser
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Halvårsberetning 
Medlemskonference 2022

I beretningen beskriver Daglig Ledelse og de forskellige udvalg, hvad de 
har lavet siden generalforsamlingen i foråret. Her kan du læse om de po-
litiske dagsordener, vi har kæmpet for, og de organisatoriske tiltag vi har 
arbejdet på. I det følgende kan du læse en beretning fra Daglig Ledelse, 
samt en beretning fra Politisk udvalg, Organisatorisk udvalg, Aktivitets- 
og kursusudvalget samt Internationalt udvalg. 

Halvårsberetning 8

Det seneste halvår har været et spændende et af slagsen for LH. Siden Gene-
ralforsamlingen 2022, har hovedbestyrelsen overtaget ansvaret. Her har Oliver 
Gabrielsen overtaget posten som formand, Kevin Kristensen posten som politisk 
næstformand og Jacqueline Snerling som organisatorisk næstformand. Derud-
over har vi fået en Ung Aktør på sekretariatet, som hedder Emilie Skaaning. Hendes 
arbejdsopgaver ligger i SoMe, arrangement-udvikling/planlægning samt generel 
støtte til sekretariatet og Daglig Ledelse. Opstart af udvalg i hovedbestyrelsen 
har været et primært fokus som Daglig Ledelse og Forretningsudvalget har haft. 
- Dem kan i høre mere fra i deres egne beretninger.

Der er især lagt et stort stykke arbejde i at mødes med interessenter, så vores 
dagsorden kan blive hørt. Ligestillingen af taxameter er en af de ting, vi har 
kæmpet hårdt for det sidste halve år, og den kamp fortsætter vi med at tage. På 
EUD og EUX-fronten har vores politiske arbejde omhandlet fagtrængslen, og vi 
har sammen med andre organisationer deltaget i Lærlingeoprøret. Ved skolestart 
rullede debatten om alkohol på vores ungdomsuddannelser, da Sundhedsstyrelsen 
kom med en anbefaling om at fjerne alkohol fra fester på uddannelserne. Her 
kæmper vi for, at ungdomsuddannelserne bliver et trygt og inkluderende sted for 
alle unge, hvor alkohol kan være en del af festen under regulerede forhold. 

I forlængelse af møderne med politikere om taxameter, har vores Ung Aktør 
planlagt og udført en aktion foran Christiansborg. Aktion Grød, som den hed 
i daglig tale, handlede om, at politikerne havde danset om den varme grød for 
længe, og at de skulle til at komme ud af starthullerne og investerer i vores 
HHX. Imens vi stod og delte grød ud på Christiansborg, udkom regeringens forslag 
til en finanslov. Den blev derfor den integreret del af vores aktion. I den stod der 
nemlig, at regeringen ville spare omkring 48 millioner på HHX. - Det gav altså 
nu endnu bedre mening, at vi stod og demonstrerede vores sag.

Introduktion

Politiske kampe
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Vi startede sommeren godt ud med en sommercamp, med fokus på opkvali-
ficering af vores hovedbestyrelse. Den var vellykket, og alt i alt en rigtig god 
start på et foreningsår.

Et stort fokus på efterårets arrangementer har resulteret i, at der i samarbejde 
med Aktivitets- og kursusudvalget er blevet planlagt både Politisk Lørdag og 
Medlemskonference. Vi har desuden planlagt og udført Tour de Danmark. Det 
er et maraton af skolebesøg, vi afholder 2 gange om året. Det er en af vores bed-
ste muligheder, for at nå ud til så mange elevråd som muligt.

I samarbejde med internationalt udvalg er der også planlagt en studietur til 
Bruxelles i slutningen af oktober, for at bestyrelsen kunne deltage i LevelUp!, 
som er en elevpolitisk festival, som Europa Parlamentet afholder.

Vi har også brugt meget energi på at opstarte vores ordblinde-projekt, hvor vi håber 
at få bedre forhold for ord- og talblinde på vores uddannelser.

Vi har desuden haft en stor indsats i vores ElevrådDK projekt, som er sat i verden 
for at give en ekstra støtte til merkantile EUD/EUX elevråd.

Desuden har vi udviklet vores podcast “LH Ugentligt”, hvor vi hver uge laver en 
opdatering på, hvad vi går og laver.

Organisatorisk arbejde

Internationalt arbejde

Projekter

Halvårsberetning 10

LH - OMTALE
“Unge lærlinge holder begravelse foran ministers kontor” 
piopio.dk d. 7. september 2022

“Handelsskoleelever har valgt ny formand” 
d. 27. april Altinget

“Nye tal for stressramte unge er chokerende høje” 
d. 8. juni 2022, Ritzau: Ungetrivselsrådet, herunder LH

“Ungdomsuddannelser skal lave obligatorisk seksualundervisning” 
d. 14. august, Ritzau 

”Minister vil have seksualundervisning på ungdomsuddannelserne” 
d. 15. august 2022, Jyllandsposten

MARIA
“Nyt karaktersystem skal belønne dem, der tør” 
d. 27. maj 2022, Information: Maria Blenstrup og Carl Wengel Grauballe

“Unge skal vælge uddannelse ud fra præferencer, ikke popularitet” 
d. 8. juni 2022: Alma Tynell, Julie Kølskov, Maria Blenstrup, Charlotte Gøsted 
Sørensen, Caroline Holdflod, Mikkel Bøgh Eriksen, Lene Boye Andersen, Esben 
Bjørn Salmonsen og Julie Lindmann

OLIVER
“Vi løser ikke vores alkoholkultur ved at forbyde druk på ungdomsuddannelserne” 
d. 9. august 2022, Berlingske: Oliver Gabrielsen og Madeleine Steenberg Williams

“DF’s SU-forslag skaber social ulighed på trods af gode takter”
d. 26. juli 2022, Sjællandske Nyheder: Oliver Gabrielsen og Julie Lindmann

“Børns Vilkår taler ned til ungdommen” 
d. 1. juli, Politiken: Oliver Gabrielsen og Madeleine Steenberg Williams

“Hører HHX virkelig hjemme i elevfordelingsaftalen?”
 d. 22. maj 2022, Berlingske: Oliver Gabrielsen og Maria Blenstrup

KEVIN
“Her er fire simple bud på, hvordan vi løser trivselskrisen” 
d. 8. august 2022, Politiken

“Ungdomsuddannelser er det sikreste sted, unge kan drikke” 
d. 15. august 2022, Jyllands-posten

Repræsentation i Medierne
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Internationalt udvalg
Internationalt udvalg (IU) er en god mulighed for at blive indblandet i in-
ternational politik, samtidig med at man naturligt bliver bedre til engelsk. 
Med hyggelige og lærerige møder kan man sætte sit præg på skolen i et 
større internationalt perspektiv. Siden sidste stormøde, har vores inter-
nationale arbejde inkluderet:

Nordic Network
Morten blev sendt til Finland sammen med Maria (tidligere formand) for 
at diskutere, hvordan et netværk i Norden ville fungere, hvor man blev enige 
om, at vi gerne ville have et netværk, dvs. ikke en organisation ligesom 
OBESSU, da vi ikke kræver det. Finland oplever i øjeblikket forsinkelser, 
men der arbejdes på at videreudvikle konceptet og bringe det til live, så vi 
kan få mere samarbejde i Norden.

OBESSU GENERAL ASSEMBLY
OBESSU havde inviteret LH til deres GA, som var i Wien den 25-27/6. Her 
var Malthe og Maria (tidligere formand) afsted. Hovedformålet med GA er 
at tage beslutninger om OBESSUs politik, økonomi osv. lidt ligesom på vores 
egen generalforsamling.

OBESSU SUMMER SCHOOL WITH UYD
OBESSU har inviteret LH med til deres Summer School i Malaga, som i 
år omhandler “The Declaration of Student Rights”. Det foregår på CEULAJ 
Center sammen med UYD, som afholder “joint sessions” om budskabet 
“Building effective, accountable and inclusive institutions”, som vi sam-
men med de ni andre organisationer var med til at diskutere. Derudover 
var der selvfølgelig også stort fokus på social og kulturel udveksling mel-
lem de forskellige deltagere fra hele Europa. 

DUF SEMINAR ON YOUTH RIGHTS
Malthe sendte i sommer en ansøgning til at deltage i seminaret om “Youth 
Rights” og fik senere hen besked om, at han var blevet udtaget. Det er et se-
minar med fokus på youth rights, men også i høj grad at lære folk at kende 
på tværs af landegrænserne. Et af emnerne var fondsansøgning, hvor vi 
fik hjælp til at skrive en fondsansøgning til et internationalt projekt. Dette 
projekt kunne være i samarbejde med en af de deltagende organisationer 
eller en helt anden.

I det næste halvår vil vi sætte stort fokus på det nordiske samarbejde, og så 
vil vi prøve at få startet et internationalt projekt, formentligt i Østeuropa. Vi 
ser frem til mange flere fede oplevelser og sparring med udlandet.

Halvårsberetning

Politisk udvalg
I Landssamenslutnngen af Handelskolelelevers Politiske Udvalg har vi 
siden sidste stormøde arbejdet med særlig fokus på det kommende Fol-
ketingsvalg. Herunder har vi arbejdet med hvilke politiske temaer, vi vil 
fokusere på før, under og efter folketingsvalget. Disse to temaer vil være 
taxameter og det manglede klasseloft på EUD/EUX. 

I forbindelse med udarbejdelsen af en folketingsvalgskampagne, har vi 
lavet flashcards, med gode spørgsmål vores elever kan stille under pa-
neldebatter med folketingskandidater. Derudover har vi også udarbejdet 
en kandidatkontrakt i form af et dokument indrammet i en billedramme. 
Denne kontrakt indeholder konkrete indsatsområdet for vores handelsele-
ver, som vi vil have politikerne til at bakke op om.  

Ud over folketingsvalgskampagne har vi også planlagt og udført en “grød” 
aktion, hvor temaet var “Politikerne har danset om den varme grød for 
længe”, for at stille fokus på taxameterforskellen på 10,8 % fra STX til HHX. 
Aktionen blev afholdt foran Christiansborg og vi fik kontakt til diverse po-
litikere og uddelt materiale om taxameterforskellen.

I Politisk Udvalg har vi også skrevet udtalelser til Medlemskonferencen. 
Disse er som følger: Principper for et nyt optagesystem, Ét sammenhæn-
gende forløb på merkantile erhvervsuddannelser, Udtalelse omkring sab-
batår, Krav på Matematik A og Finansiel dannelse. Disse er vedhæftet 
senere i denne udsending.
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Aktivitets- og kursusudvalget

Organisatorisk udvalg

Siden generalforsamlingen 2022 har aktivitets- og kursusudvalget ud-
arbejdet og afholdt vores årlige sommercamp. Her mødtes aktive i LH og 
hovedbestyrelsen til en uge med hyggelige aktiviteter og opkvalificering. 
Her var der, ud over rundbold, filmaften og bålhygge, fokus på elevrettig-
heder og det gode elevråd. Elev- og Studenterkooperativet kom forbi og 
holdt oplæg om engagement og opstart af elevråd. På sommercampen 
blev foreningsårets første hovedbestyrelsesmøde også afholdt. 

Efterfølgende har aktivitets- og kursusudvalget fokuseret på at planlægge 
Politisk Lørdag i oktober. Politisk Lørdag havde fokus på folketingsvalget, 
og programmet bestod af oplæg om debat-teknikker og en paneldebat 
med unge folketingskandidater. Samtidig har aktivitets- og kursusudvalget 
arbejdet på at planlægge efterårets Medlemskonference.

Organisatorisk Udvalg blev opstartet efter generalforsamlingen med Jakob 
Holm som tovholder. Udvalget startede med 3 medlemmer, men er nu oppe 
på 5 medlemmer. I dette udvalg arbejder vi med at støtte andre udvalg med 
de bedste rammer for deres arbejde, og vi fokuserer på organisationsudvik-
ling og mødefacilitering.

Det Organisatoriske Udvalg har arbejdet med, hvordan organisationen 
bedst muligt kan støtte vores elever og deres elevråd. Vi har udarbejdet 
en løsning, så vi kan opkvalificere vores elevråd, så de bedre kan arbejde 
sammen om elevrepræsentation i skolebestyrelsen. Da alle elevråd har 
ret til en plads i skolebestyrelsen jf. elevrådsbekendtgørelsen. Vi har ud-
arbejdet en skabelon til vores regioner og hjælper dem med at få punkter 
på deres dagsorden. 

Halvårsberetning
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Udtalelser
Udtalelser i LH er kortere nedskrevne politiske papirer, der udtrykker vores hold-
ning til et konkret emne. Udtalelser kan omhandle alt vi som organisation finder 
relevant for handelsskoleeleverne - for eksempel digitalisering af undervisningen, 
alkohol på studieture og transportmuligheder til og fra uddannelsessteder. Udta-
lelser behandles og vedtages på Medlemskonferencen og Generalforsamlingen, 
og gælder i to år fra de er vedtaget. 

I Danmark har man et unikt optagelsessystem, hvor man har en indgang 
til at søge uddannelse, i modsætning til andre lande skal søge hvert enkelt 
videregående uddannelsesinstitution. Dette sikrer en nem og mere gen-
nemskuelig proces for den enkelte. Selvom selve optagelsessystemet er 
nemt, er rammerne for det ikke perfekte.

I 2021 søgte 10 % af alle ansøgere de samme syv uddannelser, som deres 
1. prioritet, selvom der findes over 900 forskellige uddannelsesudbud. I alt 
har 27 % af alle ansøgere til videregående uddannelser angivet, at de har 
opdaget en ny uddannelse, som de ønsker, at de har kendt til. Samtidig med 
takker 10 % nej til deres uddannelsesplads, før de starter, hvor 16 % af de stu-
derende vælger at droppe ud inden for det første studieår. Dette er et udtryk 
for, at der i dag ikke er nok refleksion over  studievalg, hvilket kommer af det 
store udbud af uddannelser, samt det er svært at finde ud af, hvad den rig-
tige uddannelse er. Derfor skal vi styrke den individuelle studievejledning 
på ungdomsuddannelserne, så man kan få en dybere samtale omkring ens 
uddannelsesvalg. Herunder skal andre initiativer, som styrker vejlednings-
processen, fremmes. 

Principper for et nyt optagesystem
1
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En høj grænsekvotient ses ofte, som et udtryk for uddannelsesprestige og 
kvalitet, hvilket har nogle negative konsekvenser, som skader vores uddan-
nelsessystem. For selvom adgangskravet for Statskundskab på Københavns 
Universitet i 2021 lå på 10,2, betyder det ikke nødvendigvis , at det er en svæ-
rere uddannelse eller har en bedre kvalitet end læreruddannelsen, som lå på 
7 i kvote 1. Samtidig søger 30 % af ansøgerne med de højeste karaktergen-
nemsnit i dag ind på de samme fire uddannelse: jura, medicin, psykologi og 
statskundskab. Men et højt snit fra ens ungdomsuddannelse betyder ikke 
nødvendigvis, at man er bedre inden for et fagspecifikt område.

For karakterkvotienten afspejler ikke uddannelseskvalitet eller faglighed. 
Derudover skal der indføres en grænsekvotient på 10, da man ikke nødven-
digvis er en bedre læge, hvis man har et snit på 11 fremfor 10, da der ligger 
mange andre kundskaber end, hvad ens karakterblad afspejler. Kvote 2 
blev i sin tid indført for at give en second chance. Derfor skal minimums-
grænsen for kvote 2 hæves fra 10 % til 25 %. Dette skal være med til at sikre, 
at flere, som brænder for faget,bliver optaget.

I dag er optagelsessystemet og adgangskravene forskellige fra uddannelse 
til uddannelse. Alene i 2021 blev cirka 11.000 ansøger frasorteret på bag-
grund af, at de ikke opfyldte adgangskravene på den givende uddannelse. 
Særligt fag specifikke krav til enkelte uddannelser, som ikke ligger frit til-
gængeligt er med til at skabe en proces, som er uigennemskuelig. F.eks. på 
økonomi på Københavns Universitet skal man minimum have 7 i matematik 
A, for at blive optaget, selvom dette krav ikke ligger offentligt tilgængeligt. 
Herunder skifter kriterierne for optag på kvote 2 også fra uddannelse til 
uddannelse. Derfor mener LH, at vi skal have en ensartet optagelsesproces 
for alle uddannelser i hele landet både på kvote 1 og 2, samt at alle oplys-
ninger omkring optag skal ligge offentligt tilgængeligt.

Alle unge skal have mulighed for at efter- og videreuddanne sig. Derfor 
skal man have mulighed for at kunne blive optaget på en videregående ud-
dannelse, hvis man har mere end fem års relevant erhvervserfaring indenfor 
et givet felt. F.eks. hvis man har arbejdet som butiksmedarbejder, skal man 
have mulighed for at kunne søge ind på serviceøkonomuddannelsen. Dette 
vil også være med til at styrke det faglige miljø, da man kan trække på ens 
praktiske erfaringer.
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I dag oplever mange EUD/EUX-elever en stor fagtrængsel og en manglende 
sammenhæng i deres uddannelsesforløb. Særligt på EUX’ens studieforbere-
dende år  med gymnasiale fag, hvor man skal nå igennem f.eks. Dansk A på 
et halvt år. Gældende for begge uddannelser er den skarpe opdeling mellem 
GF1 og GF2. 

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, lavede i 2018 til 2021 et rammeforsøg 
for EUX Business. Hovedformålet var at finde potentielle nye måder at ind-
rette uddannelsen på, som skulle styrke fagligheden,  nedbringe frafaldet og 
fremme trivslen. Et af formålene var også at gøre eleverne mere attraktive 
for virksomhederne og skabe et bedre og mere sammenhængende forløb for 
os elever.

Derfor mener LH, at erhvervsuddannelserne skal have mere sammenhæn-
gende forløb, hvor der i højere grad er plads til læring. For man skal ikke 
skynde sig igennem forløb og pensum for at tikke en boks af i et ark, men 
reelt give plads til læring i undervisningen.

For LH er det vigtigt, man møder handelsfagene fra første skoledag. For vi 
handelselever søger ind på uddannelserne for at mærke og arbejde med fag, 
såsom virksomhedsøkonomi eller afsætning. Derfor giver det ikke mening, 
at man først møder dem på GF2. Derfor skal vi skabe en bedre sammen-
hæng mellem GF1 og GF2. Dette har EVAs rammeforsøg også vist positive 
resultater af, hvor opstart af grundfag på GF1 giver bedre forudsætninger for 
elevernes læring samt skaber en større motivation. Dette er også med til at 
understøtte, at vi får en større faglig bevidsthed og -identitet. Med en mere 
jævn fordeling af fagene giver man også et større pusterum for lærerne, da 
de har bedre tid til at planlægge undervisningen, og man giver mere plads 
til læring og forståelse. Dette har også været med til at sikre eleverne en 
større faglig progression i deres læring.

Ét sammenhængende forløb
på merkantile erhvervsuddannelser
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Udtalelser

Samtidig peger forsøget på, at man fik et større udbytte af bredere GF2-hold, 
hvor man sammenlæste fag, hvor det gav mening. Herved udskudte man 
også processen med, hvornår man skulle vælge den fagspecifikke retning. 
Dette har i sammenkobling med bedre og mere sammenhængende overgang 
vist, at eleverne bliver mere afklaret med, hvilken retning de ønsker at gå.

Som reglerne er i dag kan man ikke starte på GF1 efter 14 måneder af endt 
9./10. klasse, hvor man kun har mulighed for at starte på GF2. Dette skyldes, 
at man skal have dansk og engelsk på C-niveau, hvor man bliver henvist 
til VUC for at læse fagene, inden man tager på GF2. Derfor skal reglerne 
laves mere fleksible, så man har mulighed for at kunne læse dansk og en-
gelsk på C-niveau på skolen, uden man først skal sendes forbi VUC.
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Unge tager i højere grad i dag sabbatår mellem deres ungdomsuddannelse 
og en videregående uddannelse. Når presset på ungdommen er så historisk 
stort, er det ubegribeligt at skulle skrue ned for det pusterum, som sabbatåre-
ne giver fra det formelle uddannelsessystem. Her kan man f.eks. arbejde for 
at få erfaring fra arbejdsmarkedet eller lave frivilligt arbejde. Derfor står LH 
stærkt kritiske overfor et hvert forslag om en nedsat SU-sats, hvis man har 
taget mere end to sabbatår, samt lignede forslag.

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, påpeger, at studerende med sabbatår 
har 20 % lavere risiko for at falde fra under deres studie. Samtidig er 70 % af 
studerende helt eller delvist enige i, at deres sabbatår har styrket deres fag-
lige forudsætninger. Det beviser bare, det kan betale sig at tage en pause fra 
det formelle uddannelsessystem.

Sabbatåret danner os til at kigge ud over de mål, vi normalt måler os ud fra 
såsom penge og prestige, men lader os dykke ned i den personlige udvik-
ling, som ruster os til den videre uddannelse. Den indsigt vi får, lader os 
udforske alternative veje, og klæder os på til at vælge den uddannelse, der 
passer til os og muligvis samfundet. Derfor er det så vigtigt at få tiden til at 
tage et sabbatår, hvis man har behovet for det.

Unge skal have de rette muligheder for at kunne danne sig en plan for deres 
sabbatår. Derfor skal skolerne i slutningen af skoleåret hjælpe de unge til at 
være mere afklarede omkring, hvad de kommer til at lave det kommende år 
efter endt uddannelse.

Matematik A og matematik generelt er grundstenen for økonomi og den øko-
nomiske uddannelse som en HHX er. Derfor giver det ingen mening, at man  
som HHX elev ikke i hele landet kan have ret og adgang til at have matematik 
på A-niveau. Da skolerne ikke ser det muligt at oprette linjen eller valgfaget, 
grundet enten mangel på elever der vælger det eller et sammenstød med an-
dre fag/studieretninger. Dog er det ikke ofte, vi ser det, men stadig ofte nok til 
at det er et problem, da vi mener, at matematik på A-niveau er og burde være 
en klar mulighed, når man går på HHX. 

Udtalelse omkring sabbatår

Krav på Matematik A
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Finansiel dannelse

Adgangskortet, som er et værktøj lavet af UG (Uddannelsesguiden) viser, at 
matematik på A-Niveau i sig selv giver adgang til 23 uddannelser, herunder 
fremhæves især forsikringsmatematik, matematik-bachelor og matema-
tik-økonomi (Mat-ØK). Manglen på udbud af Matematik på A-niveau giver 
også et indirekte problem med det gymnasievalg, man har i udkantsdan-
mark. Hvis man gerne vil være f.eks. aktuar, kan man ende med at skulle en-
ten meget langt væk eller på en anden uddannelse, end den man først havde 
udset sig for at kunne have matematik på A-niveau. Elevernes geografiske 
placering, specielt uden for storbyerne, har nu indflydelse på deres fremtid i 
langt højere grad end det burde. Fordi de kan ende med at skulle rejse meget 
langt efter matematik på A-niveau, og derfor også den fremtid de ønsker. 

Alle elever burde have mulighed for at få den fremtid, de gerne vil have, og der-
med også have mulighed for at få de tilstrækkelige fag på deres nærmeste skole.
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Der er igennem tiden kommet mere fokus på finansiel dannelse gennem 
hele undervisningsforløbet, fra grundskole til videregående uddannelser. 
Dog ser vi stadig mangler og forskelle på kvaliteten af den læring, man kan 
modtage om finansiel dannelse, her er det specielt EUD/EUX af vores ud-
dannelser som halter bagud. 

På vores HHX-uddannelser har vi faget økonomisk grundforløb, der giver 
grundforståelsen for ens egen økonomi, forsikringer osv. Denne kan med 
fordel udbredes og forbedres, så alle vores elever sikres de nødvendige 
grundsten for en økonomisk sund tilgang til deres kommende voksenliv.

Vi mener derfor i LH, at alle bør have mulighed for at blive finansielt dan-
nede på deres ungdomsuddannelser, da man her kan klæde vores elever 
på til at blive finansielle selvstændige. Vi gør det allerede fagligt i fag som 
virksomhedsøkonomi, det er derfor oplagt også at lægge større fokus på den 
privatøkonomiske del.
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Samværspolitik
LH er en organisation, hvor der skal væres plads til alle. I samværspolitikken står 
beskrevet de regler og rammer, der er for socialt samvær i LH. Samværspolitikken
danner grundlag for at skabe et inkluderende og trygt miljø for alle, der engagerer 
sig i LH eller deltager i vores arrangementer. I denne er der blandt andet speci-
ficeret, hvad der betragtes som uacceptabel adfærd, hvordan krænkelsessager 
håndteres og hvad vores alkoholpolitik er. 

Samværspolitik 22

 Landssammenslutningen af handelsskoleelever (herefter LH eller organi-
sationen) skal være et trygt sted at være, hvor der er plads til alle, og plads 
til at være forskellig. 
 
Formålet med samværspolitikken er at fastsætte retningslinjerne for, 
hvordan vi i organisationen omgås hinanden, og hvad vi accepterer som 
organisation. Politikken skal bidrage til, at man i LH tænker over sine 
handlinger, og er bevidst om organisationens interne magtforhold. Det be-
tyder derfor, at samværspolitikken omfatter alle frivillige, frikøbte, ansatte 
og aktivister.
 
Samværspolitikken indeholder retningslinjer for emnerne: opførsel i LH, 
fester og alkohol, kønslig omgang i foreningen, lederkodeks, tillidsvalgte, 
aktivister, ansatte samt håndtering af personsager og eksklusion.

Organisationen accepterer og tolererer ikke nogen form for seksuel chikane,
sexisme, diskrimination eller anden form for adfærd, som kan opfattes 
krænkende. For LH er det vigtigt at sikre et ungdomsforeningsliv, hvor 
frivillige, tillidsvalgte og aktive kan trives og udvikles. Det er alles an-
svar at skabe en fælles kultur, hvori der udvises respekt for hinandens 
forskellighed og ligeværd. 
 
Dette er gældende i alle foreningsled, på ethvert tidspunkt, både i hverda-
gen og ved festlige lejligheder, hvortil alkohol kan være en del af rammen. 
Indtagelse af alkohol er således aldrig en undskyldning for at have udvist 
en uacceptabel adfærd.
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Opførsel i LH
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Uacceptabel adfærd finder sted, når en person med tilknytning til LH eller i 
LH regi udviser  uønsket verbal eller fysisk adfærd med det formål eller den 
virkning at krænke en anden persons værdighed. Dette kan ske ved at skabe 
et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. 
 
Når det kommer til at definere, hvad der anses for acceptabel og uacceptabel 
adfærd, er det først og fremmest vigtigt at kommunikere. Er man i tvivl 
om hvorvidt ens adfærd overskrider samværspolitikkens rammer, bør man 
altid spørge den anden part i konflikten og/eller forhøre sig ved en tredje-
part i form af en tillidsvalgt (forretningsudvalget eller daglig ledelse) eller 
sekretariatslederen.

EKSEMPLER PÅ UACCEPTABEL ADFÆRD
• Nedværdigende kommentarer, vurdering, tiltale og bagtale, baseret på 

ens politiske holdninger, etnicitet, religion, seksualitet og køn samt så-
rende bemærkninger, råben eller latterliggøren. Herunder skal også 
forstås aktivisters, ansattes og frivilliges arbejde, deres arbejdsindsats 
eller deres kompetencer.

• Opfordringer til at bære bestemte politiske holdninger.
• Kontinuerlige og for konteksten irrelevante kommentarer om andres po-

litiske holdninger, etnicitet, religion, seksualitet og udseende inkl. tøjvalg.
• Særlige fordelinger i arbejdsopgaver, gruppesammensætninger, ansvars-

fratagelse o.lign. på baggrund af køn, etnicitet, religion og seksualitet.
• Uønskede berøringer, sjofle vittigheder, lyde og kommentarer.
• Uønskede fysisk, psykisk, verbale eller skriftlige opfordringer til seksuelt 

samkvem og emner.
• Uønsket visning af pornografisk materiale.
• Opfordringer til at bære bestemte former for tøj – eller opfordring til at 

bære færre/flere tøjdele.
• Tilbageholdelse af nødvendig information.
• Mobning og udelukkelse både fysisk, psykisk, skriftligt og verbalt.
• Tilbageholdelse af nødvendig information til samværsudvalget.
• Fysiske, psykiske, skriftlige og verbale, overgreb eller trusler herom.

Hvad anses som værende uacceptabel adfærd?
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Fester og alkohol
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Såfremt der serveres eller sælges alkohol til et arrangement i organisationen, 
vil der altid serveres eller sælges et alkoholfrit alternativ. Ydermere vil der 
altid være ædru-vagter til stede samt vil der altid være gratis vand. Der 
sælges og serveres som udgangspunkt ikke andre alkoholiske drikke end 
øl og cider-lignende drikke ved organisationens nationale aktiviteter. Der 
kan ved særlige lejligheder sælges eller serveres andet alkohol, dog med en 
maksimal grænse på 13,5 pct. alkohol.
 
Det er forbudt at medbringe eget alkohol til arrangementer eller i al almin-
delighed i LH. Overtrædelse af dette vil medføre konfiskering af alkoholen. 
Ved gentagne overtrædelser vil  det medføre direkte hjemsendelse. Skulle 
det være tilladt at medbringe eget alkohol, vil dette fremgå tydeligt af tilmel-
dingssiden, invitationen eller medfølgende deltagerbrev.
 
Fester ved organisationens nationale aktiviteter er lukkede fester, og derfor 
ikke underlagt lovgivningen om udskænkning af alkohol. Dog bestræber 
vi os på at overholde denne, idet organisationen agerer rollemodel for nu-
værende og kommende elever. I den forbindelse er det ikke tilladt for unge 
under 16 år at indtage alkohol til organisationens nationale aktiviteter, med 
mindre pågældende har medbragt en skriftlig tilladelse fra deres værge. Ar-
rangementets chef-aktivist, eller den arrangement ansvarlige, har i denne 
forbindelse ansvaret for følge op på omtalte tilladelse. Ædru-vagter og ak-
tivister med bar ansvar skal informeres om dette inden salg af alkohol kan 
ske til deltagere under 16 år.
 
Der vil altid være et alternativ til festen, hvor det er muligt at hygge sig uden 
hhv. høj musik og alkohol, idet organisationen ønsker, at der er plads til alle. 
 
Den baransvarlige, aktivister, ansatte samt tillidsvalgte har et særligt ansvar 
for at skabe en tryg fest. Hertil har aktivisterne og de ansatte et særligt ansvar 
for at nægte at sælge alkohol til en festdeltager, som de vurderer har fået for 
meget at drikke. Aktivisterne og de ansatte forholder sig retten til at smide 
pågældende i seng. Føromtalte ædru-vagter er til for at skabe tryghed for 
vores deltagere, og alle kan derfor henvende sig til disse, hvis man oplever 
noget ubehageligt, eller hvis man har brug for at snakke med nogen. 
 
Det er på ingen måde tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af 
nogen former for euforiserende stoffer eller midler i LH regi. Overtrædelse 
af dette medfører direkte hjemsendelse fra arrangementet. 
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Kønslig omgang i foreningen
Til arrangementer, som inkluderer overnatning, er der som udgangspunkt 
både kønsneutrale samt kønsopdelte sovesale. Toiletter vil være opdelt på 
den måde, som institutionen arrangementet afholdes på, opdeler efter. Dog vil 
der altid være kønsopdelte badefaciliteter. Såfremt en deltager ønsker at sove 
på anden vis end før nævnt, skal dette oplyses til arrangørerne på forhånd.

I foreningslivet er det helt naturligt, at der opstår følelser mellem medlemmerne.
Dog skal alt seksuelt samvær naturligvis være med samtykke fra alle parter 
efter dansk lovgivningen. I denne forbindelse har vi følgende regler:
• At medlemmer til landsarrangementer afholder sig fra at have seksuel 

omgang med et  medlem, der er til sit første landsarrangement. 
• At medlemmer afholder sig fra at have seksuel omgang med medlemmer, 

der udviser en adfærd, som kunne indikere, at de er for berusede eller af 
anden årsag i en fysisk eller følelsesmæssigt ustabil tilstand. 

• At seksuel omgang mellem medlemmer ikke er til gene for andre med-
lemmer. Har man oplevet noget ubehageligt bør man kontakte daglig 
ledelse, chef-aktivisten eller sekretariatslederen.

 
Organisationen blander sig ikke i medlemmers interne kærlighedsforhold. 
Idet organisationens medlemmer som hovedregel har samme alder og ud-
dannelsesbaggrund, gælder dette på tværs af aktive, regionsbestyrelser, 
hovedbestyrelsen, forretningsudvalg samt daglig ledelse. 

SEKSUEL OMGANG BLANDT MEDLEMMER VED STORMØDER ETC.
Ved stormøder eller arrangementer vil blive tildelt et privat rum, med 
afstand til øvrige sovesale og opholdssteder, til seksuel adfærd, såsom 
samleje, mellem medlemmer/deltagere.
 
I denne sammenhæng vil chef-aktivisten bære nøglen til pågældende rum, 
hvorfor medlemmer/deltagere skal efterspørge denne. Chef-aktivisten har 
ret til ikke at udlevere nøglen, såfremt denne ikke finder det ansvarligt. Ek-
sempelvis, hvis den ene part skulle anses som værende for beruset, eller 
på anden vis ikke at være i stand til at tage egne beslutninger. I forbindelse 
med udlevering af ovenstående nøgle, vil også blive udleveret kondom.

I LH tager vi dette initiativ for at undgå seksuelle krænkelser, grænseover-
skridende adfærd, voldtægt samt grænseoverskridende situationer for parter, 
der ikke er indblandet. Det er derfor ikke en opfordring, men en forebyggelse.
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Lederkodeks
Som tillidsvalgt, hovedbestyrelsesmedlem eller ansat i organisationen, vil 
man altid have et særligt ansvar for at alle føler sig trygge, uanset om det er 
til lokale arrangementer på skoler, til regionale aktiviteter, nationale begiven-
heder eller anden form for arrangement i LH regi. Det forventes ydermere af 
tillidsvalgte, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte, at disse passer deres 
tildelte arbejde, samt går forrest for, at organisationen er et trygt sted med 
plads til alle uanset baggrund, køn, seksualitet, etnicitet, religiøs overbe-
visning eller lignende. Som tillidsvalgt, hovedbestyrelsesmedlem og ansat 
skal man altid optræde som et forbillede for andre i organisationen.

Som tillidsvalgt, hovedbestyrelsesmedlem eller ansat i organisationen har 
man ansvar for:
• At grænseoverskridende adfærd ikke tolereres i foreningen.
• At håndtere konflikter og uenigheder internt på en ordentlig måde.
• At være en god ambassadør for organisationen i ens dagligdag, og særligt 

hvis man er ude og repræsenterer organisationen .
• At man tager sig godt af andre medlemmer, særligt hvis de er i en ekstra 

sårbar position.
• At man altid er en loyal repræsentant for organisationens samværspolitik 

overfor alle i foreningen samt går forrest for en sund kultur.

TILLIDSVALGTE, AKTIVISTER OG ANSATTE
Det er aktivister, ansatte og tillidsvalgte, som oftest håndterer problemer og 
udfordringer til organisationens nationale aktiviteter. Dermed er det også 
vigtigt, at der hvert år er fokus på at give organisationens aktivister, ansatte 
og tillidsvalgte flere og bedre redskaber til at sørge for, at der er plads til alle 
i forbindelse med organisationens aktiviteter. 
 
Ovenstående indbefatter, at der en gang årligt skal laves et fælles seminar, 
hvor der udover at være fokus på samarbejdet omkring organisationens 
aktiviteter, skal være oplæg og undervisning i, hvordan man håndterer 
komplekse sociale situationer i organisationen. Til dette seminar vil chef 
aktivisten, daglig ledelse og sekretariatslederen som minimum være til 
stede. Det bestræbes dog, at alle ansatte, aktivister og medlemmer af for-
retningsudvalget er til stede også. 
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Brud på samværspolitikken
I tilfælde af brud på samværspolitikken håndteres sagen proportionelt med 
alvorligheden af den overtrædelse der er sket. Hvis der er foregået lovbrud, 
skal dette altid anmeldes til relevante myndigheder. Vi følger dansk lovgiv-
ning om indberetningspligt jf. den sociale servicelov §154.

Ved mindre uoverensstemmelser eller konflikter håndteres sagen mellem 
de to parter, en repræsentant fra daglig ledelse og sekretariatslederen. Ved 
brud på alkoholpolitikken kan den ansvarlige for det givne arrangement 
hjemsende deltageren. 

Ved gentagne overtrædelser, konflikter eller personsager håndteres det af 
et dertil nedsat samværsudvalg. Samværsudvalget har altid tavshedspligt. 

Ved grove krænkelsessager, såsom voldtægt eller mistanke om lovbrud ud 
over samværspolitikken, håndteres sagen af sekretariatslederen og DUF. 
Denne har altid tavshedspligt i forbindelse med håndteringen af sager. DUF 
har bemyndigelse til at vurdere sekretariatslederen inhabil i sager.

LH vil altid tilbyde psykologhjælp til alle parter i alvorlige sager, og det vil 
altid være muligt for parter i mildere sager selv at bede om det.
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SAMVÆRSUDVALGET
Samværsudvalget består af et medlem af daglig ledelse, et tidligere medlem 
af LH’s bestyrelse samt sekretariatslederen. Udvalgets medlemmer nedsættes 
af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde i foreningsåret. Med-
lemmer af udvalget skal hvert år deltage i det fælles opkvalificeringsseminar 
for aktivister, ansatte og tillidsvalgte. . Udvalget har altid tavshedspligt.

I tilfælde hvor et medlem af udvalget er anklaget eller findes inhabil, vælger 
forretningsudvalget inden sagens fremstilling en ny repræsentant til at sidde 
i udvalget, mens sagen bliver gennemgået. Repræsentanten skal have samme 
status i organisationen som den inhabile.

PROCEDURE FOR PERSONSAGER
Overtræder en person samværspolitikken i mild grad, vil denne i første omgang
deltage i et møde med en repræsentant fra daglig ledelse og sekretariats-
lederen. I den forbindelse kan personen modtage en advarsel for sin opførsel. 
Overtrædes samværspolitikken igen efter en modtaget advarsel kan daglig 
ledelse og sekretariatet beslutte at sagen går videre til samværsudvalget.

Ved alvorlige brud på samværspolitikken kan daglig ledelse eller sekretariats-
lederen beslutte, at sagen skal tages op i samværsudvalget.

PROCEDURE I SAMVÆRSUDVALGET
I krænkelsessager og personsager skal alle parter have mulighed for at 
fremlægge deres syn på sagen for samværsudvalget.

Anklager  og anklagede fremstiller sit udlæg af handlingen for udvalget 
hver for sig. Begge har ret til at have en bisidder med til deres beretning om 
handling(en/erne). 

Efter fremstillingen af handlingerne er det op til udvalget at afgøre sagens 
videre forløb.. Udvalget kan indkalde andre relevante personer til at ud-
lægge deres opfattelse af den handling sagen omhandler. For disse gælder 
bestemmelsen om tavshedspligt, dog må man som tidligere nævnt, ikke 
tilbageholde information.
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Udvalget kan gøre brug af de sanktionsformer de finder det passende ift. 
sagens omfang.

Sanktionsmuligheder: 
Hvis samværsudvalget finder det nødvendigt, kan de beslutte at sanktionere 
den person, der har overtrådt samværspolitikken. Sanktionsmulighederne 
er som følger:
• Forbud mod at indtage alkohol til LH’s arrangementer
• Eksklusion fra fremtidige LH arrangementer 
• Fratagelse af en post, hvis den pågældende person er tillidsvalgt
• Ekskludering fra organisationen

Ekskludering kan udelukkende gøres gældende såfremt et eller flere kriterier 
er opfyldt:
a. Medlemmet udøver foreningsskadelig virksomhed 
b. Medlemmet har ydet fysisk eller psykisk skade, herunder også seksuel 

krænkelse eller chikane mod et andet medlem af foreningen. 
c. Medlemmet har ydet en betydelig økonomisk skade på foreningen, el-

ler groft uagtsomt eller forsætligt påført foreningen et betydeligt erstat-
ningsansvar på materiel eller personer.

d. Hvis medlemmet overskrider samværspolitikken i et sådan omfang, 
hvor samværsudvalget finder det nødvendigt. 

Hvem skal du kontakte?
Hvis du har oplevet noget grænseoverskridende eller er i tvivl om din egen 
opførsel kan opfattes som grænseoverskridende, opfordrer vi til, at du kon-
takter et medlem af daglig ledelse eller sekretariatslederen. Henvendelse 
kan ske direkte til en fra daglig ledelse eller til sekretariatslederen på mail 
sekretariat@handelselever.dk
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Udkast til LH 
MK budget 2023

Indtægter

Udgifter

Resultat        - 513.516,07 kr.

Indtægter i alt    1.929.114,03 kr.

Udgifter i alt        2.442.630,10 kr.

DUF 835.000,00 kr.

Finanslovstilskud 187.000,00 kr.

Driftstilskud HK 250.000,00 kr.

Kulturstyrelsen 26.114,03 kr.

Renter -

Kontigenter 631.000,00 kr.

Frivillige bidrag -

Ansatte 1.046.573,60 kr.

Frikøbte 558.211,50 kr.

Andre faste udgifter 562.720,00 kr.

Aktiviteter 275.125,00 kr.
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Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 
er din elevorganisation. Vi kæmper for bedre 

uddannelser for dig og dine medelever. Kom til medlemskonferencen 
og sæt retningen for en bedre hverdag på landets handelsskoler.

Tilmelding: www.handelselever.dk/mk22/tilmeld

https://www.handelselever.dk/mk22/tilmeld

