MODSTRØM
ELEVRÅDSKIT
Sådan bliver I en del af
Modstrøm et fællesskab for unge på og
omkring FGU.

Kære elevråd
I skal til at skabe jeres elevråd, eller
måske er I allerede i gang. I hvert fald
stort tillykke med at være jeres skoles
elevråd - det er sejt!
Når I skal organisere jeres elevråd, er det
vigtigt, at I starter med det, der betyder
noget for jer. Øvelserne, ideerne og
vedtægterne her i kittet er til
inspiration, som I kan bruge, hvis det
giver mening for jeres elevråd.
God fornøjelse!
MODSTRØM
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INDHOLD
- Hvad er Modstrøm?
- Introduktion til elevrådet
- Ingen unge skal føle sig alene på FGU
- Hjælp til at komme i gang med elevrådsarbejdet
- Udkast til vedtægter for jeres elevråd
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Modstrøm er en bevægelse af unge, der ikke
går den lige vej. Vi kæmper for et bedre og
mere rummeligt
uddannelsessystem, og et samfund, hvor der
er plads til at stikke ud og være sårbar.

Vi er FGU-elevernes talerør og
elevorganisation, og vi arbejder for, at
elevernes idéer og erfaringer bliver taget
seriøst. Samtidig bygger vi vores eget
rummelige fællesskab, hvor vi deler
historier, handler på vores frustrationer og har
det sjovt sammen.
Læs mere på viermodstrøm.dk

MELD JER IND I MODSTRØM
Som elevråd kan I melde jer kollektivt ind i Modstrøm.
Det gør I ved at udfylde formularen på vores hjemmeside
viermodstrøm.dk/medlemskab
Som medlem af Modstrøm vil I blive
inviteret til nationale kampagner, events og vores
årlige Foreningsværksted, hvor I kan møde mange andre
FGU-elever fra hele landet og være med til at beslutte,
hvad vi i Modstrøm skal kæmpe for.
Læs mere på viermodstrøm.dk
og mød os på Instagram og Facebook.
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HVAD KAN ET ELEVRÅD?
Et elevråd kan gøre fællesskabet og dagligdagen på
skolen bedre. Elevrådet kan lave sociale aktiviteter, og de
kan sikre, at elevernes stemme blive hørt når skolens
bestyrelse tager beslutninger.

HVEM KAN VÆRE MED I ELEVRÅDET?

Det kan alle elever på skolen.
Der vælges en eller to fra hvert værksted eller klasse. Det er vigtigt,
at elevrådet gør en indsats for at få en repræsentant
fra alle værksteder og klasser.

HVEM BESTEMMER, HVEM DER SKAL I ELEVRÅDET?
Det gør eleverne på det værksted eller i den klasse, som
repræsentanten kommer fra.
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HVAD HAR I RET TIL?

Et ordentligt lokale på skolen til jeres aktiviteter.
At afholde møderne i skoletiden uden at blive trukket i skoleydelse.
En repræsentant i FGU-institutionens bestyrelse.
Gratis at deltage i Modstrøms Foreningsværksted, hvis I er medlem
af Modstrøm.

HVAD KAN EN LÆRER I ELEVRÅDET?
Læreren kan hjælpe med kontakten mellem
ledelse og elever.

Læreren hjælper elevrådet med at finde lokale,
adgang til print og transport m.v.
Læreren må ikke blande sig i elevrådets beslutningerne.
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HVORDAN KOMMER I I GANG?

Jeres skole har pligt til at hjælpe jer med at
komme i gang i elevrådet. Tag derfor fat i en lærer fra skolen
og hør, hvem af skolens ansatte, der er
ansvarlig for at få elevrådet i gang. Tag kontakt til
Modstrøms sekretariat, og hør hvornår vi kan komme på
besøg på jeres skole.

HVORDAN ORGANISERER I JER?

Det bestemmer I selv. Det er Modstrøms
erfaring, at elevrådet fungerer bedst, når I sætter
handling i fokus og begynder at løse opgaverne, mens I er
sammen.
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INGEN UNGE SKAL FØLE SIG ALENE
		

Den 27. november 2019 var 130 FGU-elever samlet
på FGU-Odense. Sammen besluttede vi, at der var
én ting vi vil kæmpe for i et helt år: Ingen unge skal
føle sig alene på FGU. Alt for mange unge kæmper
med ensomhed, angst og depressioner. Alligevel
tror mange, at de er alene om det.
På de næste sider kan I se, hvordan I kan være en
del af kampen for, at færre unge føler sig
alene på FGU. Sammen kan vi gøre FGU til et trygt
og godt sted for alle.
#viermodstrøm

MODSTRØM

Hvorfor?
Tjek-ind og tjek-ud er en runde, hvor I får mulighed for at dele,
hvordan I har det i starten og afslutningen af elevrådsmødet.
Det er en måde at give plads til, at man kan være med, uanset om
man har en god eller en dårlig dag.

Hvordan?
- Rejs jer op eller sæt jer i en rundkreds.
- Brug 30 sek. på at overveje, hvad I vil dele med de andre
med tanke på spørgsmålet: Hvordan har jeg det i dag?
- Tag en runde, hvor man fortæller en af gangen.
Man bestemmer selv, hvad man har lyst til at dele.
Det vigtigste er, at I lytter til hinanden.
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Alternativt
Lav en humørskala, hvor man kan sige, hvordan man har
det på en skala fra 1-10, hvor 1 er i dårligt humør og 10 		
er i top humør.
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TJEK IND - TJEK UD
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DEL HISTORIER
Hvorfor?
Historiefortælling kan bruges til at lære hinanden at kende i
elevrådet. Det er en måde at finde ud af, hvad I har til fælles,
og om I deler nogle af de samme værdier og drømme for
fremtiden.

Hvordan?

(
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- Sæt jer i en rundkreds og sæt uret til 30 min.
- Brug 2 min. på at tænke over en konkret situation, 		
hvor du følte dig alene, eller hvor du følte dig som 		
en del af et fællesskab.
- Nu skiftes I til at dele jeres historier med hinanden, 		
mens de andre lytter. Man bestemmer selv, hvor 			
meget man vil dele.
- Når alle har haft muligheden for at fortælle en
historie, så tal med hinanden om, hvad I har til
fælles i historierne.

Alternativt
- Nævn tre gode ting og tre ting, du savner på skolen.
- Tal med hinanden om, hvad I har til fælles.

_
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Hvorfor?

Navneleg

En energizer er en leg, som I kan bruge til at
ryste jer sammen som elevråd. Det er også en
god måde at få ny energi og idéer på, når man
har brug for en pause med bevægelse.

Stil jer i en rundkreds og sæt uret til 5 min.
Brug 30 sek. på at tænke over noget, du 		
godt kan lide at gøre - fx “Jeg kan godt 			
lide at danse”.
Gå nu rundt imellem hinanden og hils på
Fx: “Jeg hedder Emilie, og jeg kan
godt lide at danse” og lyt til, hvad den
anden siger. Derefter gentager I
hinandens navne og svar.
Fx “Du hedder Ahmed og kan godt lide at 		
spille musik”.

Stork, frø, gravid dame

Energizeren er en alternativ sten-skas-papir med
kroppen. Storken vises ved at klappe armene
sammen som et næb. Frøen vises ved 			
at sætte sig på hug. Gravid dame vises 			
ved at læne sig lidt bagover og forme en 		
cirkel med hænderne foran maven.
Del jer op i to hold. Hvert hold vælger i 			
hemmelighed, om de vil være stork, frø 			
eller gravid dame.
Stil jer op overfor hinanden og tæl ned fra
3, 2, 1 og vis så, hvem I er.
Stork slår frø, frø slår gravid,
gravid slår stork. Det hold,
der får bedst ud af 3, vinder.

Kan I hoppe på samme tid?
Stil jer i en rundkreds. Hvis I er mere end
7 personer, skal I dele jer op i to.
Hold hinanden i hånden. I må ikke sige
noget, og I skal lukke øjnene.
Nu skal I hoppe på samme tid uden at
kunne se hinanden eller snakke sammen.
Prøv et par gange.

~
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ENERGIZER
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LØS PROBLEMET

Hvorfor?
Som elevråd kan det føles godt at skabe
sammenhold, og at komme hurtigt i gang med
at gøre noget sammen for at løse et problem, I
synes er vigtigt. Når I vælger aktiviteter, som I i
elevrådet vil arrangere, så tænk over om de:
- Er motiverende og sjove at deltage i.
- Får flere af skolens elever med.
- Bringer jer tættere på vores mål om, at
ingen unge skal føle sig alene på FGU.

Idebank

B

Her og på næste side har vi samlet en
række ideer til aktiviteter, I kan gå i gang med i
elevrådet, for at være en del af kampagnen
“Ingen unge skal føle sig alene på FGU”.

Idebank: Hvad skal vi sige til
politikerne?

Arrangerer I i elevrådet et arrangement på skolen
med politikere eller lokale beslutningstagere kan I
diskutere emnerne, som vi har fokus på i
kampagnen:
- Gratis psykologhjælp til alle unge.
- Trivselspolitik på alle skoler.
- Efteruddannelse af lærere og vejledere.
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Idebank: Hvad kan vi selv gøre?
Plakatstorm: Hæng plakater op på skolen med
budskabet “Ingen unge skal føle sig alene på
FGU”.

Trivselssamtaler: Kæmp for at få fælles trivselssamtaler, hvor I taler om i fællesskab, hvordan I har
det med en lærer.

Tjek-ind og tjek-ud: Få dit værksted med på at
lave tjek-ind og tjek-ud i starten og slutningen af
dagen eller aftal at mødes i en pause for at gøre
det.

Lyttemøde: Invitér politikerne på besøg på skolen
for at lytte til jeres ønsker til FGU.

Socialt event: Lav en fredagsbar eller en udflugt
for skolens elever eller på tværs af skoler i FGUinstitutionen. Invitér værkstederne til at være med
til at producere det, der skal laves til
arrangementet fx en bar.
Buddy: Start en buddy-ordning, hvor I sørger for,
at alle elever får en buddy, som de kan tale eller
skrive med.
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Videoaktion: Lav en ‘larmende stilhed’ aktion, hvor
I inviterer eleverne til først at være stille i et minut
og så tale sammen i et minut. Film det og læg det
på sociale medier med budskabet “ingen unge skal
føle sig alene på FGU“.
Rød og grøn væg: Lav et event, hvor alle elever
taler med hinanden om, hvad de er glade for på
skolen (skrives på grønt papir) og hvad de savner
(skrives på rødt papir). Vælg til sidst en sag, I vil
arbejde for sammen.
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FÅ FLERE MED!
Hvorfor?
Når I skal lave en aktivitet, har I brug for opbakning fra de
andre elever og lærere. Derfor har I brug for at få flere med
til jeres aktiviteter, som I arrangerer i elevrådet.

Hvordan?

- Aftal, hvad I konkret vil sige til dem, eller hvad I vil
invitere dem til at gøre eller være med til.
- Tag til sidst en runde, hvor dem, der har lyst, kan
melde sig til at tale med dem, I skal have fat i.
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- Start med at lave en brainstorm over, hvilke elever
og lærere, der er oplagte at tale med i forhold til 		
den aktivitet, I er ved at arrangere. Skriv
deres navne ned på et fælles papir.

N

Hvorfor?

'
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HVEM GØR HVAD?

Inden I er færdige med elevrådsmødet, er det vigtigt, at I finder
ud af, hvordan I får fat på hinanden, hvad der skal ske indtil I
ses igen, og hvornår I tjekker ind næste gang.
Sørg for, at alle ved, hvad det næste skridt er.

Hvordan?

- Start med at samle op på, hvad I har aftalt.
Hvem gør hvad for, at I kommer godt i gang?
I kan bruge tabellen på næste side til koordinere 		
jeres aktivitet og opgaver eller tegne jeres egen 			
tabel.

- Lav så en brainstorm på, hvordan I gerne vil få fat på
hinanden og kommunikere sammen i elevrådet. I 		
kan fx oprette en Facebook gruppe, en
Messenger tråd, eller hvad I ellers synes er bedst.

16

'

HVEM, HVAD, HVORNÅR
Aktivitet

Beskriv hvad det er,
I gerne vil arrangere.

Hvem

Hvem er aktiviteten for, og
hvem kan hjælpe jer med
aktiviteten.

Hvornår

Find ud af, hvornår
aktiviteten skal foregå.

Opgaver

Hvilke opgaver skal løses for at
nå i mål med aktiviteten. Sæt
jeres navne på de opgaver, som
I gerne vil lave. Aftal næste
skridt.
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MODSTRØMS BEDSTE RÅD
Hvad gør man, når man føler sig alene?
Under coronakrisen i foråret 2020 blev hverdagen vendt på hovedet fra den ene dag til den anden for os alle
sammen. FGU-skolerne lukkede, og dagen skulle fordrives derhjemme. Det var svært for mange, som savnede
fællesskabet og strukturen på skolen. Derfor kæmpede vi i Modstrøm særligt for, at ingen unge skal føle sig alene
derhjemme. Det betød, at vi brugte foråret på at skabe et online fællesskab for unge på og omkring FGU.
Vi mødtes online, fortalte hinanden historier, grinte af sjove øvelser og lavede videoaktioner sammen. Det
kulminerende i et stort, digitalt event for 250 unge på FGU, som mødtes online for at fortælle hinanden historier og
dele gode råd til, hvad man kan gøre, når man føler sig alene. Vi har samlet et uddrag af de gode råd lige her.

“Gå en tur i naturen.”
“Find mod til at sige, hvordan du
har det til venner og familie.”
“Vis omsorg for en du holder af,
det giver godt humør.”
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“Tal med en ven om, hvordan du
har det.”
“Opsøg nye bekendtskaber
online.”
“Gør det, du får det godt af. Fx
gaming eller høre musik.”

UDKAST TIL VEDTÆGTER
FOR JERES ELEVRÅD
Her er et bud på, hvordan jeres elevråds
vedtægter kunne se ud.
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§1 Elevrådets formål
1.1 Elevrådets formål er at varetage
elevernes interesser.

1.2 Elevrådet skal arbejde for, at skolen er et
trygt fællesskab for alle elever.
1.3 Elevrådet skal arbejde for, at skolen
tilbyder de bedst mulige faciliteter for
undervisning.

§2 Sammensætning

2.1 Elevrådet består af en til to
repræsentanter og en til to suppleanter fra
hvert værksted og klasse. Det er vigtigt, at
elevrådet har mindst en repræsentant fra
hvert værksted og klasse.
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2.2 Repræsentanter har stemmeret.
Suppleanter skal høres.

§3 valg til elevråd
3.1 Alle elever har ret til at stille op og
stemme ved valg til elevrådet.
3.2 Valget foregår i det enkelte værkstedshold
eller i den enkelte klasse.
3.3 I tilfælde af kampvalg afholdes en
afstemning.
3.4 Hvis kandidaterne ønsker det, er
afstemningen hemmelig. Lærer eller vejleder
er ansvarlig for at tælle stemmer og fortælle
resultat af afstemning.
3.5 Man vælges for en periode på et halvt år.
Det anbefales, at der afholdes valg i august
og januar.

§4 Elevrådets møder
4.1 Alle elevrådets medlemmer skal være
informeret om, hvor og hvornår møder og
aktiviteter bliver holdt.
4.2 Elevråds aktiviteter er som
udgangspunkt åbne for alle skolens elever,
men det er kun elevrådets medlemmer,
der kan stemme. I nogle tilfælde kan der
være fortrolige punkter på dagsorden, og
elevrådet kan i det tilfælde lukke mødet for
andre end elevrådets medlemmer under
det fortrolige punkt.
4.3 Ved starten af hvert elevrådsmøde
vælges en person til at skrive referat. Det
er vigtigt, at der skrives referat ved hvert
møde for at huske de beslutning, som I har
taget sammen til mødet. Det er vigtigt at
gemme referaterne et sted, så alle fra
elevrådet har adgang til dem.
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4.4 Mindst én gang om året skal elevrådet
indkalde til fælles elevmøde, hvor alle
skolens elever kan møde op. På dagsorden skal
som minimum være:
- Opsummering af elevrådets arbejde
det seneste år.
- Godkendelse af regnskab.
4.5 Der skal indkaldes til det fælles elevmøde med
minimum syv dages varsel.
4.6 På det fælles elevmøde har alle skolens elever
tale og stemmeret.

§5 Struktur i elevrådet

§6 Repræsentation

5.1 Elevrådet bestemmer selv, hvordan de
vil fordele opgaver og poster mellem sig.

6.1 Elevrådet skal vælge:

De kan fx vælge:
- En formand eller et formandskab, der er
ansvarlig for kommunikationen med
skolens ledelse og indkalde til møder.
- En kasserer, der er ansvarlig for at lave
et regnskab i samarbejde med elevrådets
kontaktlærer.

- En eller flere repræsentanter til fælles elevråd
for hele FGU-institutionen.
- En repræsentant og en supleant til
FGU-bestyrelsen.
- En eller to kontaktpersoner til FGUs
elevorganisation Modstrøm.
6.2 Hvis der er flere, der vil stille op, end der er
plads til, afholder I en afstemning.
6.3 Hvis nogen af de opstillede ønsker det, er
afstemningen hemmelig.
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§7 Økonomi
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§8 Vedtægter

7.2 Budget og regnskab varetages i
samarbejde mellem kontaktlæreren og et eller
flere medlemmer af elevrådet.

8.1 Elevrådets vedtægter skal vedtages på et
fælles elevmøde, hvor alle skolens elever har
tale og stemmeret.

7.3 De har fælles ansvar for at lave og
fremlægge regnskab på det årlige fælles
elevmøde.

8.2 Elevrådets vedtægter kan ændres ved
almindeligt flertal på et fælles elevmøde.

MODSTRØM

