
Landssammenslutningen af
Handelsskoleelever medlemskonference 2019
15. November - 17. November

Program:
FREDAG

17.00 – 18.00 Ankomst

Indskrivning af deltagere

18.00 – 18.45 Aftensmand

18.45 – 19.00 Social aktivitet

19.00 – 19.30 Officiel åbning af Medlemskonferencen

Valg af dirigenter og referenter

Beretning og beretningsdebat

19.30 Underholdning

LØRDAG

09.00 – 09.50 Morgenmad

10.00 – 10.15 Åbning af dagen

10.15 – 11.00 Behandling af budget for 2020

Vedtagelse af kontingent for 2020

11.15 – 11.30 Pause



11.30 – 12.15 1. Workshop: Bedre rammer for elevrådsarbejdet

12.15 – 12.30 Social aktivitet

12.30 – 13.15 Oplæg om psykisk pres: Præstation, angst, usikkerhed og stress

13.15 – 13.45 2. Workshop: Psykisk pres

13.45 – 15.00 Frokost

Åbent stormødesekretariat

15.00 – 15.15 Opsamling på 2. workshop

15.15 – 15.45 Oplæg om at være handicappet og under uddannelse

15.45 – 16.15 3. Workshop: Handelsskole og handicap

16.15 – 17.00 Opsamling på lørdagens program

17.00 Afslutning på lørdagens officielle program

17.15 – 18.45 “Gør-dig-lækker-pause”

18.45 Åbning af festsal

19.00 Aftensmad

Underholdning og konkurrencer

21.00 Fest

SØNDAG

10.00 – 10.50 Morgenmad

11.00 Programstart

11.00 – 12.00 Vedtagelse af udtalelser

12.00 – 13.00 Oprydning

13.00 – 14.00 Frokost



Referat:
Fredag

Formalia:
Referenter: Anton Bay Hansen og Kaja Thilde Nielsen

Dirigenter: Martin Flindt Nielsen og Nikita Dybdahl Kofoed-Dam

Forretningsorden:
Forslag til forretningsorden

En forretningsorden er retningslinjerne for, hvordan vi ønsker, at mødet skal forløbe. Det er
f.eks. forretningsordenen, der bestemmer, hvordan man skriver sig på talerlisten, hvordan vi
stemmer om forslag, og hvordan vi optæller stemmer. Her kan I læse bestyrelsens forslag til
forretningsorden. Der vil være mulighed for at stille ændringsforslag til forretningsordenen
ved Medlemskonferencens start.

§1 Medlemskonferencens forhandlinger ledes af 2 dirigenter. stk. 2 Disse vælges af
Medlemskonferencen.

§2 Medlemskonferencens forhandlinger noteres i et beslutningsreferat med opsummering af
debatter af 2 referenter. stk. 2 Disse vælges af Medlemskonferencen.

§3 Enhver delegeret kan foreslå valg af nye dirigenter og referenter stk. 2 Hvis en delegeret
foreslår valg af nye dirigenter og referenter, skal dette straks sættes til afstemning.

§4 Dirigenterne kontrollerer ved mødets begyndelse navnene på delegerede og observatører.

§5 Medlemskonferencen begærer ordet hos dirigenterne ved at hæve sit stemme- eller
observatørkort. stk. 2 Førstegangstalere vil altid komme øverst på talerlisten.

§6 Ved afstemning sættes det mest vidtgående forslag altid til afstemning først. stk. 2
Dirigenterne afgør, hvilket forslag der er mest vidtgående.

§7 Såfremt dirigenterne skønner, at Medlemskonferencen er i tvivl om den forlagte procedure
eller indholdet af en given afstemning, kan dirigenterne lade en afstemning gå om.



§8 Afstemninger foregår ved oprækning af stemmekort, undtagen i de tilfælde, hvor
dirigenterne eller mindst 5 af de delegerede begærer skriftlig afstemning. stk. 2 Alle
personvalg foregår skriftligt.

§9 Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§10 Forslag om begrænsning eller afslutning af taletiden kan stilles af enhver delegeret eller
observatør på mødet.

§11 Ordet gives, som sidste taler, altid til den oprindelige forslagsstiller før en afstemning.

§12 Medlemskonferencen vælger ved mødets start et stemmeudvalg på 5 personer, som
fungerer ved skriftlige afstemninger, eller hvis dirigenterne er i tvivl om resultatet ved
håndsoprækning.

§13 Forslag til eventuelle udtalelser skal være dirigenterne i hænde senest lørdag d. 16.
november 2019 kl. 23.59. stk. 2 Disse sendes på mail forslag@handelselever.dk. stk. 3
Ændringsforslag til allerede stillede forslag til udtalelser kan stilles under debatten.

§14 Det er ikke Medlemskonferencen tilladt at ytre hverken positive eller negative holdninger
til et indlæg i debatten. stk. 2 Dette gælder både før, under og efter indlægget. stk. 3 Dette kan
fraviges med dirigenternes tilladelse.

Forretningsordenen er vedtaget

Der er blevet dispenseret for vedtægternes § 24 idet at mødet ikke var rettidigt indkaldt.

Stemmeudvalg nedsættes

Stemmeudvalget består af: Oliver Bornemann (Nr 02), Amalie Salling (Nr 08), Luna Åris (Nr
06), Victoria Grøn Uhrenfeldt (Nr 03), Thomas Bjørn Aalestrup Rasmussen (Nr 14).

Dagsordenen er vedtaget



Lørdag
Behandling af budget 2020

ÆF 1

Tilføj en budgetpost under "Andre interne møder" som skal hedde netværksmøde, og på
denne post ønsker vi at der skal stå 10.000 kr. Disse penge skal komme fra bundlinjen.

Forslagsstiller: Amalie H, Luna og Victoria

Forslaget er vedtaget

ÆF 1 til ÆF 1

Den foreslåede budgetpost omdøbes til "Julesammenkomst mv."

Stillet af Thomas Aalstrup Rasmussen, Aalborg Handelsgymnasium Saxogade

Forslaget er faldet

Budgettet for 2020 er vedtaget

Behandling af kontingent 2020

Ledelsen foreslår at bibeholde den nuværende sats på 20 kr..

Kontingent for 2020 er vedtaget.

Workshop 1: Bedre rammer for elevrådsarbejdet

Workshop 1 blev opsamlet som en Kahoot. Vinderen blev Jacob.



Oplæg om psykisk pres: Præsentation, angst, usikkerhed og stress

Workshop 2: Psykisk pres

Opsamling på workshop 2

Oplæg om at være handicappet og under uddannelse

Workshop 3: Handelsskole og handicappet

Opsamling på lørdagens program

Søndag
Behandling af udtalelser

Forslag 1:

Forslagsstiller: Amalie Engbo Salling, Campus Vejle, HHX

Udtalelse om elevrådsbekendtgørelsen
Landssammenslutningen af handelsskoleelever mener at elevrådsbekendtgørelsen skal laves om til en

lov, således den kommer til at hedde elevrådsloven. Dette mener vi på baggrund af at på nuværende

tidspunkt kan der laves bekendtgørelser som det passer undervisningsministeren. Dette kan blive et

problem i fremtiden, hvis der fx kommer en minister som mener at elever som kommer 1 minut for

sent skal eleven have fravær for hele dagen. Derfor burde bekendtgørelsen laves om til en lov således

den kun kan ændres i Folketinget. Derudover står der også i elevrådsbekendtgørelsen en række regler

som skoler skal følge for at kunne stille et elevråd. Dette er fx at for at skolen kan optage medlemmer

skal de samle til stormøde på skolen. Dette er et problem for bl.a. skole som har flere afdelinger i

forskellige byer. Derfor mener Landsammenslutningen af Handelsskoleelver at regler for hvem der

må være medlem af elevrådet samt hvordan det skal sammensættes skal stå beskrevet i de enkelts

elevråds vedtægter, således de kan tilpasse dem skolen og deres omstændigheder.

Motivation: Motivationen fremgå tydeligt i forslag til udtalelse. Derudover er det en god ide og giver

mening da de beskytter elevrådet, og forsøger at gøre det nemmer at starte et elevråd.

Udtalelsen er vedtaget

Forslag 2:

Forslagsstiller: Thomas Aalstrup Rasmussen, Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade

Revision af bestemmelserne i elevrådsbekendtgørelsen



LH ønsker elevrådsbekendtgørelsen revideret, så den bliver mere overskuelig og realistisk. En ny

bekendtgørelse skal indeholde færre og simplere bestemmelser, så den bliver nemmere at administrere

og forstå for såvel elever som institutioner.

For institutioner med flere uddannelser og/eller afdelinger mener LH, at hver uddannelse og afdeling

skal have sit eget elevråd. I denne forbindelse kan eud og eux regnes for samme uddannelse.

Institutionen skal så sikre, at disse elevråd samarbejder på tværs og bl.a. udpeger

bestyrelsesmedlemmer.

LH mener derudover, at valg til elevrådet efter bekendtgørelsen skal decentraliseres til de enkelte

årgange eller klasser. Dette sikrer en bred repræsentation i rådet og kan reguleres yderligere i

elevrådets vedtægter.

Endelig skal en revideret bekendtgørelse forpligte ledelsen til at inddrage og høre elevrådet ifm.

planlægning af skoleåret mv.

ÆF 1 til F2

Tilføje “bestemmelserne i” efter “af” i overskriften

Ændringsforslaget er vedtaget

Udtalelsen konsekvensrettes jf. forslag 1

Udtalelsen er vedtaget

Forslag 3:

Forslagsstiller: Thomas Aalstrup Rasmussen, Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade & Oliver

Asmund Bornemann

Tilbud til psykisk sårbare unge
LH mener, at ungdomsuddannelsesinstitutioner skal gøre mere for at hjælpe psykisk sårbare unge og

bekæmpe psykisk sårbarhed blandt unge.

Hver institution skal have en række tilbud til psykisk sårbare unge, som skal være let tilgængelige. En

elev skal kunne få hjælp og støtte ved at henvende sig, men undervisere og studievejledere skal også

aktivt henvise elever til tilbuddene i relevant omfang. Eksempler på tilbud til psykisk sårbare unge er

bl.a. udvidet studievejledning, coaching, mentorordninger og skolepsykolog.

En afgørende indsats, som dog ikke kan stå alene, er en opprioritering af skolernes studievejledning.

Institutionerne skal have og prioritere økonomiske midler til at ansætte kompetente studievejledere,

som er synlige og kan danne trygge relationer til den enkelte. En nærværende studievejleder med tid

og vilje til at hjælpe er afgørende for den enkeltes lyst til at henvende sig.

Institutionerne skal også arbejde aktivt med at skabe sunde miljøer socialt som fagligt. Alle elever

skal føle sig velkomne og inkluderede, og ingen skal føle usunde pres ift. karakterer, præstation eller



socialisering. Institutionerne skal lade eleverne arbejde med trivsel og psykisk velvære, særligt på

uddannelsens første år, så alle opnår en bevidsthed herom.

Endvidere skal institutionerne ikke kun se på elevernes præstationer, men også fokusere på den

enkelte elevs indsats og progression. Dybdegående individuel feedback er afgørende for den enkelte

elevs tro på og lyst til faglig progression.

Udtalelsen er vedtaget

Forslag 4:

Forslagsstiller: Thomas Aalstrup Rasmussen, Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade & Oliver

Asmund Bornemann

Ungdomsuddannelse for unge med funktionsnedsættelse
LH mener, at også unge med funktionsnedsættelse skal kunne gennemføre merkantile

ungdomsuddannelser. Dette er allerede tilfældet i dag, men der er plads til forbedringer.

Relevant specialpædagogisk støtte, SPS, skal tilbydes alle med behov. Skolerne skal informere alle

elever om muligheden og understøtte, at elever med behov tildeles støtte.

Muligheden for at tage en uddannelse på over normeret tid, bl.a. fireårig merkantil studentereksamen,

skal fremhæves og udbredes. Skolerne skal tilrettelægge disse tilbud individuelt med fokus på den

enkeltes behov og ønsker. Tilbuddene skal tilrettelægges med en jævn arbejdsbyrde, da de netop er

målrettet elever, der ikke kan overkomme de arbejdsbyrder, som følger med at gennemføre

uddannelsen på normeret tid.

Også fysiske rammer er afgørende for elever med fysiske funktionsnedsættelser. Institutionerne skal

have faciliteter til disse elever, så de så vidt muligt stilles som skolens øvrige elever ift. bevægelig på

matriklen, toiletforhold mm.

Udtalelsen er vedtaget

Evt.

Asmus takker for en god weekend og glæder sig over at folk kom.


