
Referat	  
Elevrådsmøde	  d.	  25/01-‐2016	  

	  

Tilstedeværende:	  
Maria	  Harding,	  3.t	  (Referent)	  
Mathilde	  Woube	  Møller,	  2.y	  (Dirigent)	  

Hassan	  Kadi,	  1.a	  

Anton	  Ulrich	  Hassager,	  1.a	  

Sarah	  Guldhammer,	  1.bc	  

Julie-‐Astrid	  Bønlykke,	  1.bc	  

Sandra	  Lunø	  Kristensen,	  1.m	  

Juhi	  Andrea	  Bosendal,	  1.t	  

Cecilie	  Thane	  Christensen,	  1.t	  

Stine	  Olsson,	  1.w	  

Sille	  Rune	  Lindquist,	  1.w	  

Louise	  Kristensen,	  1.y	  

Emilie	  Børgesen	  Pedersen,	  1.y	  

	  

	  

	  

	  

Amanda	  Reynolds,	  1.p	  

Maja	  Barbara	  Andreasen,	  1.q	  

Nicoline	  Johansen,	  2.m	  

Laura	  Holck,	  2.m	  

Anne	  Kathrine	  Schmidt,	  2.x	  

Cecilie	  Raabjerg	  Lindgren,	  2.x	  

Emma	  Lou	  Francisca	  Hansen,	  2.q	  

Mads	  Pipenbring	  Jørgensen,	  2.q	  

Katharina	  Warrer,	  3.l	  

Ane	  Thy,	  3.l	  

Simone	  Winther,	  3.y	  

Astrid,	  3.y	  

Boel	  Tanzer	  Christiansen	  (DGS)	  

Aslak	  Bell	  Daniel	  (DGS)	  

Peter	  Abildgaard	  Andersen	  (AA)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



DGS	  -‐	  Mere	  end	  tal	  

• Undersøgelser	  viser	  at	  vi	  bliver	  stressede	  af	  karakterer	  (og	  fraværsprocenter	  -‐	  
gammel	  undersøgelse)	  

• Nogle	  skoler	  kører	  succesfuldt	  med	  karakterfri	  klasser	  	  
• Spørgsmål:	  

• Hvad	  bruger	  i	  selv	  her	  på	  skolen?	  
• Forsøg	  med	  karakterfri	  klasser	  i	  1.g	  
• HF	  får	  kun	  karakter	  for	  eksamen	  
• Samtale	  ved	  meget	  fravær	  -‐	  vi	  har	  ikke	  ekstremt	  fokus	  og	  

udsmidning	  ved	  sygdomsfravær	  
• Har	  i	  selv	  mærket	  talfokusset?	  

• Indbyrdes	  i	  klasserne	  snakkes	  der	  meget	  om	  karaktere	  -‐	  vi	  
sammenligner	  os	  med	  hinanden	  

• Snak	  om	  fravær	  i	  HF	  -‐	  fravær	  ved	  sygdom	  er	  stadig	  fravær	  
• Eleverne	  siger	  at	  man	  kan	  ikke	  gøre	  for	  at	  man	  er	  syg	  

	  
• Løsninger	  på	  problemet	  

• Eleverne	  fra	  STX	  ønsker	  kommentarer	  på	  hvordan	  de	  kan	  forhøje	  deres	  
karakter,	  ligesom	  HF.	  De	  vil	  altså	  placeres	  i	  kategorierne	  uden	  en	  
karakter:	  ”under	  middel”,	  ”middel”	  og	  ”over	  middel”.	  	  

• De	  første	  6	  måneder	  får	  man	  ikke	  karaktere	  men	  kun	  kommentarer	  
• Man	  får	  karakter	  og	  kommentarer	  samt	  tid	  til	  at	  rette	  opgaven	  i	  skolen	  

og	  så	  aflevere	  den	  tilbage	  med	  rettelser	  f.eks.	  i	  engelsk	  	  
Obs!	  Der	  skal	  ikke	  bruges	  for	  meget	  undervisningstid	  på	  dette	  	  

• BÅDE	  KARAKTERE	  OG	  KOMMENTARER	  -‐	  kommentarer	  er	  dog	  vigtigst,	  
derfor	  skal	  karakteren	  først	  gives	  efter	  kommentaren	  er	  læst,	  da	  den	  
ellers	  ikke	  læses.	  

• Nogle	  mener	  dog	  at	  karaktere	  er	  nemmere	  at	  placere	  sit	  niveau	  efter	  	  
• Kommentar	  er	  vigtigere	  en	  karakteren,	  men	  vi	  kommer	  til	  at	  lægge	  

fokus	  på	  karakteren,	  og	  derfor	  ikke	  udvikler	  os	  	  
• Pas	  på	  at	  karakterer	  ikke	  bliver	  ligegyldige,	  da	  det	  kan	  virke	  

demotiverende,	  og	  folk	  så	  ikke	  gider	  at	  gøre	  sig	  umage	  med	  
afleveringer	  	  

• Tabuet	  om	  dårlige	  karakterer	  skal	  bearbejdes	  	  
	  



• Nyt	  fra	  DGS	  
• Region	  Sjælland	  holder	  konference	  d.	  8	  februar	  i	  Roskilde	  

Begivenhed	  på	  Facebook:	  
https://www.facebook.com/events/747644665369944/	  
De	  andre	  gymnasier	  i	  Region	  Sjælland	  stiller	  med	  to	  

• Regionstræf	  d.	  29-‐31	  januar	  -‐	  GRATIS	  
Begivenhed	  på	  Facebook:	  
https://www.facebook.com/events/1099337790079186/	  
Man	  skal	  tilmelde	  sig	  på	  billetto	  -‐	  link	  står	  på	  begivenheden	  

• Kontaktoplysninger:	  
Boel	  Tanzer	  Christiansen	  	  
21131998	  	  
boel10@live.dk	  	  
	  
Aslak	  Bell	  Daniel	  	  
42	  18	  84	  26	  	  
aslak2010@live.dk	  

	  

Rektor	  om	  fravær:	  

• Vi	  går	  ikke	  op	  i	  procenter	  her	  i	  huset,	  men	  i	  mennesker!	  
• Bliv	  hjemme	  hvis	  du	  er	  syg!	  -‐	  Det	  er	  det	  bedste	  for	  dig	  og	  alle	  andre	  
• Hvis	  man	  mener	  at	  fagligheden	  er	  til	  at	  komme	  videre,	  så	  kan	  man	  det	  
• Fravær	  differentieres	  i	  forhold	  til	  den	  enkeltes	  situation	  
• Det	  mindste	  pjæk	  er	  STRENGT	  FORBUDT!	  
• Læreren	  skal	  i	  forhold	  til	  tilstedeværelsen	  af	  eleven	  være	  i	  stand	  til	  at	  give	  en	  

karakter	  

Anti-‐stof:	  

• Status:	  	  
• 10	  taget	  i	  ud	  til	  test	  til	  festen	  d.	  15/1	  -‐	  ingen	  testet	  positiv	  J	  	  
• Der	  er	  styr	  på	  det	  lige	  nu	  

• Fremtiden:	  
• Repræsentant	  fra	  hver	  Ekbatâna,	  Fredagcafé,	  Elevrådet	  og	  Anti-‐stof	  

laver	  sammen	  en	  fremtidig	  løsning	  



• Ledelsen	  vil	  gerne	  bakke	  Anti-‐stof	  100	  %	  op	  -‐	  Ved	  godt	  at	  vi	  ikke	  kan	  
udrydde	  det,	  men	  vil	  gøre	  deres	  bedste	  

• Anti-‐stof	  er	  blevet	  misforstået,	  de	  er	  et	  informationsudvalg!	  	  
• Kun	  1.HF’er	  lige	  nu	  -‐	  vil	  gerne	  have	  flere	  medlemmer,	  men	  føler	  ikke	  rigtigt	  at	  

folk	  vil	  	  
• Der	  diskuteres	  hvordan	  de	  sælger	  sig	  selv	  bedre,	  og	  der	  er	  enighed	  om	  

at	  elevrådet	  bl.a.	  skal	  snakke	  godt	  om	  dem	  

Karrysten	  (7/4-‐8/4):	  

• Idéer	  til	  hvad	  vi	  skal	  lave	  
• Skemaundersøgelse	  vil	  blive	  et	  emne	  	  
• Omlagt	  skriftlighed	  
• Evaluering	  på	  skoleåret	  	  
• Valg	  til	  elevråd	  og	  bestyrelsen	  	  	  	  

Ren	  skole:	  

• Jingles	  sendes	  til	  rektor	  så	  de	  kan	  spilles	  i	  pauserne	  	  	  

Sidste	  nyt	  fra	  ledelsen,	  formandskabet	  og	  klasserne:	  

• 2.m	  ønsker	  at	  kantinen	  får	  en	  slushice	  maskine	  samt	  at	  der	  tilføjes	  100%	  
veganske	  sandwicher	  til	  kantinens	  udvalg	  -‐	  klassen	  står	  selv	  for	  at	  få	  bedt	  om	  
dette	  	  

• Stort	  ønske	  om	  flere	  vandposter	  -‐	  Rektor	  forklarer	  at	  der	  kommer	  flere	  efter	  
sommerferien,	  da	  de	  skal	  sættes	  ind	  i	  væggene	  	  

• Området	  hvor	  vi	  sætter	  cykler	  er	  ujævnt,	  men	  det	  er	  kommunens	  så	  det	  kan	  
ikke	  ordnes	  

• Hallen:	  Folk	  må	  godt	  rydde	  ordentligt	  op	  i	  omklædningsrummene,	  da	  det	  er	  
livrederne	  fra	  svømmehallen	  der	  gør	  rent	  der	  

o LAD	  VÆR	  MED	  AT	  BANKE	  SKO	  AF	  INDENFOR	  NÅR	  I	  HAR	  VÆRET	  
UDENFOR!	  

• Der	  ønskes	  mulighed	  for	  at	  være	  mere	  aktive	  i	  timerne,	  så	  man	  ikke	  bliver	  
slappe	  og	  trætte.	  F.eks.	  ved	  lille	  gåtur	  eller	  anden	  bevægelse	  

o Skolen	  er	  meget	  hvid	  og	  hospitalsagtig	  -‐	  rektor	  forklarer	  at	  der	  snart	  
kommer	  ny	  kunst	  	  

• I	  marts	  starter	  renovering	  af	  C-‐gangen	  	  


