Elevrådet på Den Classenske Legatskole
Elevrådsrepræsentanter og suppleanter
Elevrådet på Den Classenske Legatskole består som hovedregel af to repræsentanter og to
suppleanter fra hver klasse på 5.-9. klassetrin.
Repræsentanterne deltager i alle elevrådsmøder, mens suppleanterne kun træder til ved tilfælde af
fravær.
Selvom Elevrådet som hoveregel består af to repræsentanter fra hver klasse, sker det indimellem, at
en klasse kun repræsenteres af en enkelt elev, i tilfælde af at klassen ikke kan mønstre flere
kandidater. Ligeledes sker det indimellem, at en klasse stiller med tre repræsentanter, således at den
ene af suppleanterne indtræder som fuldgyldig repræsentant.
Dette bliver tilfældet, når en elev udviser udpræget engagement i forhold til ansvarsopgaver til fordel
for både det synlige og usynlige elevrådsarbejde, der foregår bag kulissen.
Et godt elevråd er afhængigt af, at der er stærke kræfter at trække på, så denne form hilses
velkommen.
Kontaktlærer
Elevrådet har tilknyttet en kontaktlærer, som er til stede ved alle møderne, med mindre Elevrådet
ønsker noget andet.
Elevrådet kan også indkalde til ekstra møder, hvor kontaktlæreren ikke er forpligtet til at deltage.
Det er kontaktlæreren, der skriver dagsorden og referat til de fastlagte møder. Og kontaktlæreren
fungerer desuden som tovholder ved alle større elevrådsarrangementer og som rådgiver og vejleder i
forhold til elevernes initiativer samt til fremme af elevdemokrati.
Formand for Elevrådet
På Den Classenske Legatskole kører vi med et formandskab bestående af to til tre elever, så det hele
ikke hænger på en enkelt elev. På den måde kan de udføre opgaver sammen, eller de kan skiftes,
hvilket fungerer rigtig godt.
Skolebestyrelsesmøderne
Elevrådets formandskab deltager bl.a. i skolebestyrelsesmøderne, hvor de videreformidler de ting,
Elevrådet har drøftet, og de indhenter opbakning og tilladelse til gennemførelse af kampagner eller
tiltag på skolen.
Efterfølgende beretter formandskabet for Elevrådet, hvad skolebestyrelsen har drøftet og vedtaget.
Elevrådsvalg
Den første fredag i september, hvilket er en kommunalt fastsat dag, afholdes der årligt elevrådsvalg.
Kontaktlæreren har i samråd med Elevrådet udarbejdet et dokument, der beskriver, hvad der
forventes af de kandidater, der stiller op til valget; og det er ligeledes forventet, at kandidaterne siger
et par ord til klassen om, hvorfor de stiller op til valget.

Elevrådsmøder og arbejdsopgaver
Elevrådet holder møde en gang om måneden, og i løbet af skoleåret varetager det nogle faste
opgaver, sideløbende med at det arbejder på at gennemføre kampagner og tiltag.
Årligt tilbagevendende opgaver
Forberedelse og afholdelse af skolefesten for 0.-3. klasse og 4.-6. klasse.
Forberedelse og afholdelse af gallafesten for 7.-9. klasse.
Forberedelse og afholdelse af forårskoncerten ved skolens musikalske elever.
Årlige temadage
To gange årligt deltager kontaktlæreren og to repræsentanter fra Elevrådet i en kommunal temadag
afholdt af DSE (Danske Skoleelever). Dette gør vi sammen med KESO, som stiller med samme
besætning. Temadagene afholdes i byens forskellige kulturhuse.
Årlige kurser og møder
Elevrådet deltager på egen hånd (uden kontaktlærer) i kurser, generalforsamlinger m.m. arrangeret af
DSE og KFE (Københavns Fælles Elevråd). Og i år er den ene halvdel af formandskabet på DCL netop
blevet valgt ind i KFE’s hovedbestyrelse.
Kampagner under udarbejdelse
Elevrådet arbejder pt på at få forældre til at parkere uden for cykelstativerne, når de afleverer deres
børn om morgenen, således at der er plads til elevernes cykler i stativerne. I løbet af indeværende
skoleår, vil der blive hængt skilte op!
Der er også nedsat et bevægelsesudvalg, som skal præsentere deres idéer på lærermødet i november.
Indførte tiltag udarbejdet af Elevrådet
I løbet af de sidste år har Elevrådet bl.a. gennemført følgende initiativer:
• Klassekonkurrence om løberstatuetter til motionsdagen; motivation til at få flere elever til at løbe.
• Gallafest for udskolingen.
• Juleklip for hele skolen første hverdag i december.
• Forårskoncert, hvor skolens musikalske elever optræder for resten af skolen.
• DCL-byen; temauge for hele skolen (afholdt i 2012 og 2013).
• Skolens Grundlov; udformet i samarbejde med KESO. Indholdet i grundloven gennemgås på
trivselsdagen - tilrettelagt af KESO - som årligt afholdes nationalt den første fredag i marts.
• Skolens sang; skrevet i samarbejde med undertegnede.
Linda Elvira Nielsdatter Gravesen, kontaktlærer, november 2016

