
 



Velkommen til Landssammenslutningen af Handels-
skoleelevers kursuskatalog! 

Har I svært ved at komme i gang med elevråds-
arbejdet? Eller har I brug for inspiration til, hvad I 
kan lave som elevråd? I dette katalog kan du læse 
om, hvordan LH kan hjælpe jer igang. 

Der er mange gode grunde til at booke et elevråds-
kursus fra LH. Her er tre af de bedste:

1. I får styrket samarbejdet i elevrådet
2. I får konkrete redskaber til jeres elevrådsarbejde
3. Det er gratis

Ikke to elevråd er ens, og derfor er alle vores kurser 
baseret på konceptet learning by doing. Kurserne 
tager derfor udgangspunkt i jeres elevråd, jeres erfa-
ringer og jeres problemstillinger. Gennem øvelser 
får I afprøvet værktøjer og redskaber, som I kan ar-
bejde videre med, når kurset er slut. 

Kurserne varer mellem 2-3 timer og kan skrædder-
syes til jeres behov. Det koster ikke noget at booke 
et kursus. Det eneste I skal gøre er at finde et lokale 
på jeres skole, hvor kurset kan afholdes.

ELEVRÅDS KURSER
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Sådan booker I
Send en mail til elevraad@handelselever.dk

I mailen skal I skrive:

• Hvilket kursus I ønsker
• Tre forskellige mulige datoer for kurset
• Telefonnummer på en fra elevrådet

Vi bestræber os på at besvare jeres 
henvendelse inden for 3 hverdage.



KEND JERES
RETTIGHEDER

KURSUS 01

Vidste du, at deltagelse i elevrådsarbejde sidestilles 
med undervisning og derfor ikke skal noteres som 
fravær? Vidste du, at campusskoler med flere af-
delinger og uddannelser kun har ret til at have ét 
officielt elevråd? Vidste du, at det er et krav, at din 
skole har en antimobbestrategi? 

Som elevråd og som elever har I rettigheder, der 
skal respekteres. På dette kursus får I en indføring 
i, hvilke rettigheder I har, og hvordan I som elev-
råd kan arbejde med elevrettigheder. Kurset tager 
udgangspunkt i de udfordringer I møder på jeres 
skole, og sætter dem i relation til de rettigheder, der 
er beskrevet i Elevrådsbekendtgørelsen, Undervis-
ningsmiljøloven og Studie- og ordensreglerne.
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Varighed: 2 timer



PLANLÆGNING 
AF PROJEKTER 
OG AKTIVITETER 

KURSUS 03

Har dit elevråd en god idé til et projekt? Eller mangler I 
inspiration til et arrangement I vil lave?

På dette kursus lærer I om projektledelse og projekt-
planlægning. Vi kommer til at snakke om frivillig-
ledelse og hvilke typer af ledelse, der motiverer
jer. Dernæst tager vi hul på værktøjskassen til fun-
draising, mobilisering og planlægning, så I kan udvikle 
jeres eget projekt eller arrangement. Kurset består 
af hands-on øvelser og redskaber, som kan hjælpe 
med at kickstarte jeres projektplanlægning. 

Varighed: 3 timer

SKAB
FORANDRING

KURSUS 02

Som elevråd kan I skabe forandring på jeres skole 
og være med til at bestemme de politiske emner, LH 
engagerer sig i. Det er jer, der ved hvordan elevernes 
hverdag ser ud, og det er jer, der kan kæmpe for, at 
den bliver bedre.

På dette kursus har vi fokus på, hvordan I igennem 
elevrådsarbejdet kan skabe forandring. Vi skal 
blandt andet beskæftige os med forskellen på at 
skabe forandring gennem det formelle elevråds-
arbejde i f.eks. skolebestyrelsen, og at skabe foran-
dring gennem elevrådsaktivisme. I vil blive præ-
senteret for eksempler fra andre elevråd, og I skal 
finde ud af, hvilken forandring I vil kæmpe for.

Varighed: 3 timer
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KURSUS 05
STRUKTURER 
ELEVRÅDSARBEJDET 
Du kender måske ordsproget “lettere sagt end gjort”. 
Måske har du også erfaret, at dette kan siges om 
ambitioner i elevrådet. 

I dette kursus hjælper vi jer med at strukturere jeres 
ambitioner, så de kan føres ud i livet på en god 
måde. Kurset egner sig godt til at kickstarte det nye 
skoleår, uanset om I er et nyt eller rutineret elevråd. 

I vil blive præsenteret for teknikker og redskaber 
til at lave årshjul, målsætninger, indsatsområder 
og arbejdsfordelinger, så I får lagt en målrettet plan 
for elevrådsarbejdet det kommende år. Kurset tager 
udgangspunkt i de ambitioner jeres elevråd har, og 
vil fokusere på de konkrete ændringer og projekter, 
I vil arbejde videre med. 
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KURSUS 04

Hvordan kan man få flere med i elevrådet, til en fest 
eller til en underskriftsindsamling? 

Hvis I vil blive bedre til at mobilisere og engagere 
flere, er dette det rigtige kursus for jer. Kurset 
handler om at lave mundtlig og skriftlig kommu-
nikation, der slår igennem. Vi bruger klassiske 
principper fra kommunikationsverdenen til at 
strukturere og planlægge det, I vil sige. 

Når i går fra kurset vil I være bedre til at tale på 
morgensamlinger, “markedsføre” arrangementer 
og få flere mennesker til at interessere sig for elev-
rådsarbejdet. 

ENGAGÉR 
OG REKRUTTÉR 

Varighed: 3 timerVarighed: 3 timer
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ELEV- OG  STUDENTERKOOPORATIVET’S 
BESTYRELSESKURSUS

Det kan være intimiderende at diskutere budgetter 
med direktøren af skolen og samarbejdspartnere fra 
erhvervslivet i skolebestyrelsen. Ikke desto mindre 
er elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen jeres 
mulighed for at få direkte indflydelse på skolens 
politikker og prioriteringer. Derfor tilbyder ESK be-
styrelseskurser, hvor elevrepræsentanter kan blive 
klædt på til arbejdet i skolebestyrelsen. Fordi jeres 
elevråd er medlem af LH, har I mulighed for at sende 
jeres elevrepræsentanter på bestyrelseskursus. 

Vær opmærksom på, at der er faste datoer for be-
styrelseskurset. Det er din skole, der betaler for din 
deltagelse på kurset. 

Kontakt ESK på kursus@esknet.dk, så kan de hjælpe 
dig videre med tilmelding og det praktiske. 

Kurset afholdes i:  
København d. 11. Sep. & 11. Nov. 2021 
Aarhus d. 11. Okt. 2021 

KURSUS 06

Hvordan kan elevrådet bidrage til en mere klima-
venlig skoledrift? Hvordan pitcher man et godt tiltag 
til skolebestyrelsen?

Vi skal alle gøre en indsats for at bekæmpe klima-
forandringer og gå en god fremtid i møde. Kurset 
er for jer, der mener at jeres skole kan drives mere 
bæredygtigt eller som bare gerne vil bidrage til en 
grønnere skoledrift. 

På kurset kommer vi igennem andre elevråds ideer 
til bæredygtige tiltag, og hvordan de kan gennem-
føres i praksis. Sammen med jer vil vi gentænke 
elevrådets rolle i en tid hvor globale problemstil-
linger fylder mere. 

BÆREDYGTIG 
SKOLE 

ESK

Kurset er et heldagsarrangementVarighed: 2 timer
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