Landssammenslutningen af
Handelsskoleelevers
Generalforsamling 10. til 12. april
2015

Referat

Side 1

Valg af dirigenter
Rasmus Holme og Jonathan Tümmler er valgt.
Valg af referenter
Karina Nicolaisen er valgt.
Behandling af forretningsorden
Forslag til forretningsorden samt ændringsforslag hertil læses højt.
ÆF 1
Tilføjes som ny paragraf:
”Såfremt dirigenterne skønner at Generalforsamlingen er i tvivl om den forlagte procedure eller
indholdet af en given afstemning, kan dirigenterne lade en afstemning gå om.”
ÆF 1 er vedtaget
ÆF 2
Tilføjes som ny paragraf:
“Ændringsforslag til forslag til handlingsplan eller ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter
og principprogram skal være dirigenterne i hænde, senest fredag den 10. april 2015 kl. 23.59.
ÆF 2 er faldet

ÆF 3
Tilføjes som ny paragraf:
“Hver kandidat til de opstillede poster har 3 minutter til at præsentere sin motivation “
ÆF 3 er vedtaget

ÆF 4
Slutningen af § 16 ændres til følgende:
“….11. april 2015, 2 timer efter mødets afslutning.”
ÆF 4 er vedtaget
ÆF 5
I § 20 slettes følgende:
”..hverken… eller negative…”
ÆF 5 er vedtaget
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Den samlede forretningsorden med ÆF er vedtaget.
Navneopråb
Der er 52 delegerede/observatører til stede på tidspunktet for opråb. Kontrol af antal af
delegerede og observatører vil blive kontrolleret inden politiske afstemninger.

Valg af stemmetællere
Mads Melin, Amalie Bonde, Peter Christensen, Louise Andreassen og Karina Nicolaisen er valgt.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er vedtaget.

Politisk og organisatorisk beretning
Formand, Steffen Andersen og Næstformand, Sally Morks afholder LH’s politiske og
organisatoriske beretning mundtligt. Denne debatteres efterfølgende.
Beretningerne er vedtaget samlet.

Fremlæggelse af regnskab
Philip Holt fremlægger regnskabet.

Fastsættelse af kontingent
Formanden fremlægger forslag til fastsættelse af kontingent på 8 kr. pr. elev frem for de
nuværende 5 kr. generalforsamlingen debatterer forslaget.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.

Behandling af budget
Budgettet fremlægges og debatteres.
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ÆF1
Posten ’kontingent’ ændres fra ”200.000” til ”300.000”
ÆF 1 er vedtaget

ÆF2
Posten ’frikøb af formandskab’ ændres fra ”230.000” til ”200.000”
ÆF2 er vedtaget

ÆF3
Posten ’sommerkursus’ ændres fra ”0” til ”10.000”
ÆF3 er vedtaget

Budgettet er vedtaget.
Behandling af Principprogram
Generalforsamlingen debatterer indkomne forslag til principprogrammet.
ÆF1
Side 1, Linje 4-8, slettes.

ÆF1 er vedtaget

ÆF2
Side 1, linje 10-18, slettet og erstattet af følgende:
Det merkantile grundforløb er en erhvervsuddannelse og en faglig uddannelse. Denne har til formål at
uddanne eleven til både livet og arbejdsmarkedet. Derfor er det også vigtigt, at dens indhold udarbejdes og
udvikles i samarbejde med erhvervslivet. Det merkantile grundforløb har ikke til formål at give eleverne
studiekompetencer, men erhvervskompetencer.
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En højere handelseksamen er en studiekompetencegivende uddannelse, der har til formål at give en
grundlæggende økonomisk og merkantil forståelse, som kan bruges i videre uddannelse, samt i
erhvervslivet. Endvidere har HHX’en også et ansvar for at danne alment. Derfor skal HHX altid betragtes
som en gymnasial uddannelse, der skal tilpasses og udvikles til at passe til de videregående uddannelser,
samt give kompetencer til at være borger i det danske samfund.

ÆF2 er vedtaget

ÆF3
Side 2, linje 13 til 15 til og med ordet ’ansvar’.
Stykket slettes og erstattes af
”Måden hvorpå samfundet skal sikre elevernes interesse i uddannelsessystemet, er ved at give eleverne
indflydelse og inddrage dem i undervisningen.”

ÆF3 er vedtaget

ÆF4
Side 3, linje 2 til 3, fra ”Der skal være plads til...” til ”…Ekstra tid” slettes og erstattes af
”Der skal være plads til alle elever uanset forudsætning, seksualitet, køn, etnicitet og religion, og der skal
også være plads til elever, der har brug for ekstra udfordringer. ”

ÆF4 debatteres



ÆF til ÆF 1: alt slettes efter ”religion” – forslaget er faldet
ÆF til ÆF 2: efter ”religion” ønskes tilføjet ”kronisk syge, elever der har brug for ekstra
hjælp i undervisningen” – forslaget er vedtaget

ÆF4 er med ÆF til ÆF 2 er vedtaget
Side nr. 3 linje nr. 2-3 ændres derfor til ”Der skal være plads til alle elever uanset forudsætning,
seksualitet, køn, etnicitet, religion, kronisk syge og elever, der har brug for ekstra hjælp i
undervisningen. Der skal også være plads til elever, der har brug for ekstra udfordringer”

Side 5

ÆF5
Side 3, Linje 7 til 19, slettes.

ÆF5 er vedtaget

ÆF6
Side 4, linje 15 – 22 slettes.

ÆF6 er vedtaget

ÆF7
Side 4, linje 22, tilføjes efter ”det enkelte menneske.”
”Endvidere skal ungdomsuddannelserne give dens elever en basal forståelse af, hvordan man begår sig som
myndig borger. Dette omhandler blandt andet låntagning, årsopgørelse/skat, hvordan man melder flytning,
privatøkonomi, lejerrettigheder og forbrugerrettigheder.”

ÆF7 er vedtaget
Afsnittet indsættes i umiddelbar forlængelse af afsnittet ”selvudvikling” på side 4, linje 14.
afsnittet lyder som følger: ”Ungdomsuddannelserne skal give dens elever en basal forståelse af,
hvordan man begår sig som myndig borger. Dette omhandler blandt andet låntagning,
årsopgørelse/skat, hvordan man melder flytning, privatøkonomi, lejerrettigheder og
forbrugerrettigheder”

ÆF8
Side 4 linje 30-31 fra ”Uddannelse bør…” til ”…videre uddannelse” slettes

ÆF8 er faldet

ÆF9

Side 6

Side 5 linje 28-29 tilføjes ”blandt andet” mellem ”i form af” og ”økonomiske begrænsninger”, i sætningen
”Fratagelse af muligheden i form af økonomiske begrænsninger og brugerbetaling er LH stærkt modstander
af.”

ÆF9 er vedtaget

ÆF10
Side 6, linje 3-7, forslås slettes og erstattet af følgende:
”Optagelseskriterier til videre uddannelse
LH mener, at optagelse udelukkende på baggrund af karakterer og tal, er en gammeldags måde at vurdere
elevernes motivation, faglige viden og engagement på. Et tal kan og skal ikke alene afgøre, hvilken videre
uddannelse en elev kan blive optaget på, men må udelukkende indgå som en del af en samlet bedømmelse,
hvor bl.a. elevens motivation for uddannelsen, samt evt. erhvervserfaring og frivilligt arbejde, også skal
indgå. LH støtter derfor kvote 2 som alternativ til den nuværende optagelsesform på de videregående
uddannelse. ”

ÆF10 debatteres




ÆF til ÆF 1: ændret formulering. Er trukket
ÆF til ÆF 2: tilføjes: LH støtter en generel udvidelse af optagelsesformerne”. Er trukket
Begge forslag samles til ÆF til ÆF 3 og erstatter ÆF 10 og er vedtaget

Afsnittet ”adgangsbegrænsning” ændres til : ”LH anerkender, at der kan være behov for
gennemførsel af relevante fag på nødvendige niveauer. Dog mener LH, at tal ikke alene skal afgøre
muligheder for videreuddannelse og støtter derfor kvote 2, som alternativ til almindelig optagelse,
hvor evt. erhvervserfaing og frivilligt arbejde kan indgå i bedømmelsen. LH støtter derfor ikke blot
kvote 2 men også en generel udvidelse af optagelsesformerne”.

ÆF11
Side 6, linje 8 -13 foreslås slettes

ÆF11 er faldet

Side 7

ÆF12
Side 6, linje 29 tilføjes
"Vi mener i LH, at det er et enormt stort problem, at der ikke er nok praktikpladser til alle dem, der har
færdiggjort deres grundforløb. Derfor synes, vi at der skal indføres sociale klausuler, som sikrer, at der
kommer de praktikpladser på arbejdspladserne, som er blevet aftalt med kommune eller stat. Det skal også
være sådan, at lederne på arbejdspladsen tager et socialt ansvar og tager nogle elever i lærer, samt
behandle dem ordenligt."

ÆF12 er faldet

ÆF13
Side 6, linje 35 fra ”LH” til Side 7, linje 2 ”… Og andet” forslås slettes.

ÆF13 er vedtaget

ÆF14
Side 7, linje 12-17, forslås slettes.

ÆF14 er vedtaget

ÆF15
Side 7, linje 18-24 foreslås erstattes af
”Undervisningsmetode
Der er mange forhold der spiller ind, når man skal definere, hvilken metode, prøveform eller vejledning, der
vil have den bedste effekt. Et individs behov er unikt, og disse behov skal kunne imødegås. For LH er det
vigtigt, at alle elever stifter indgående kendskab til de forskellige undervisningsmetoder, samt at målet med
alle undervisningsformer er at stimulere elevernes evne til at være kreative og nytænkende, samt selv
efterspørge ny viden. Derfor mener LH som hovedregel ikke, at man bør prædefinere en løsning til
underviserne, men i stedet sikre at de valgte løsninger bliver så differentierede, at alle elever kan finde sig til
rette. Differentieringen skal sikre at alle elever får det bedst mulige resultat ud af undervisningen. ”
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ÆF15 er vedtaget

ÆF16
Side 7, linje 32 til side 8, linje 1-4 forslås erstattes af
”Bedømmelse
LH ser ikke den nuværende karakterskala som en optimal måde at bedømme eleverne på, og eleverne på
handelsskolerne må aldrig bedømmes udelukkende ud fra enkelte tal. LH mener derimod, at det er vigtigt
med løbende feedback, både mundtligt og skriftligt, så eleven ved hvor og hvordan, han/hun skal forbedre
sig, samt har mulighed for at udvikle sig mest muligt i løbet af uddannelsen. Hvis der er løbende feedback,
kan karakterskalaen være et godt redskab i en evalueringsproces, men karakterer må aldrig stå alene i en
bedømmelse. ”

ÆF16 er vedtaget





ÆF til ÆF 1: ”skal” ændres til ”kan” i linjen ”…eleven ved hvor og hvordan, han/hun skal
forbedre sig…”. Dette er vedtaget
ÆF til ÆF 2: ”han/hun” ændres til ”personen”. Dette er vedtaget
ÆF til ÆF 3: ”karakterskala” ændres til ”karaktersystem”. Dette er vedtaget
ÆF til ÆF 4: første linje ønskes slettet: ”LH ser ikke.. til det enkelte tal..”. Dette er faldet

ÆF17
Side 8, linje 6 til 14 slettes, og erstattes af
”I alt for høj grad fokuserer undervisningsforløb på eksamen. Dette har en ringe effekt for læringen, da
eleverne bliver dygtige til tests, og ikke det fagligt. LH ser at der prioriteres mere tid på tværfaglighed og
praksisnærhed, frem for tests og prøver. LH er tilhænger af, at fag afsluttes med eksamen, dog må dette
aldrig blive fagets største formål.
For at sikre, at undervisningen ikke bliver mere eksamensfokuseret, skal eksamenskarakterer fylde mindre
på afgangsbeviset. Det er vigtigt, at undervisningen og dens afslutningsforløb ikke kun baseres på
karakterer, men også en udtalelse om den enkelte elev og dennes udvikling”

ÆF17 er vedtaget
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ÆF18
Side 10, linje 7-20 forslås slettes.

ÆF18 er vedtaget

ÆF19
Side 11, linje 6-9 erstattes af
”Landssammenslutningen af Handelsskoleelever mener, at den lige adgang til billige ungdomsboliger er
afgørende for at sikre, at alle handelsskoleelever bor ordentligt, mens de er under uddannelse. Ved “at bo
ordenligt” forstås at have et almindeligt hjem.
I øjeblikket stiger priserne på almene boliger markant, og samtidig er ventelisterne til de billige
ungdomsboliger overfyldte. Der er et stort behov for, at der bliver bygget flere billige boliger, og særligt i de
store byer, hvor de unge har enorme problemer med at finde SU-venlige boliger, gør dette sig gældende. En
måde at sikre, at der kommer flere billige boliger, er ved at indføre byggepligt, så grundejerne er forpligtede
til at bygge på grundende inden for en fastlagt periode. Dette vil resultere i, at der på lang sigt vil blive
bygget flere boliger, hvilket også vil sænke priserne. LH støtter derfor op om en indførelse af byggepligt.
LH støtter også ændringen af planloven i 2014, der sikrede, at kommunerne kunne øremærke op til 25 % af
de kommende byggegrunde til byggeri af almene boliger. ”

ÆF19 er faldet


ÆF til ÆF 1 er faldet: Sætningen ”en måde at sikre…” ønskes slettet.

ÆF20
Side 12, linje 2-9 foreslås erstattes af
”Usund mad, fastfood og for lidt bevægelse er blevet en del af handelsskoleelevernes hverdag, hvilket kan
hæmme elevernes koncentration og indlæringsevne. LH mener, at uddannelsesinstitutionerne bliver nødt til
at tage et større ansvar ift. at tilbyde eleverne sunde alternativer, samt sikre mere bevægelse i hverdagen.
Dette kan bl.a. ske ved at afholde flere idrætsdage, tilbyde valgfagshold med fokus på motion og sundhed,
samt sikre sunde alternativer i skolens kantine ved at stille flere krav til kantine-ejerne og deres udbud af
mad. ”

Side 10

ÆF20 er vedtaget


ÆF til ÆF 1: ”stille krav til” ændres til ”gå i dialog med”. Dette er vedtaget

Efter de indkomne ændringsforslag er behandlet, behandles de 6 tilføjelsesforslag, herefter
forkortet TF.
TF1
Taxameter
Der har længe været store uligheder i taxametersystemet for handelsuddannelserne, hvor HHX og HG er
blevet nedprioriteret ift. De andre ungdomsuddannelser. Landssammenslutningen af handelsskoleelever,
mener at der skal tilføres flere midler til taxameterordningen, så man ikke omfordeler de nuværende penge
der er i systemet.
LH mener at det indførte socialt taxameter, er et skridt i den rigtige retning for at alle
uddannelsesinstitutioner løfter niveauet. Det vil styrke de svage skoler, som vil få flere penge til at hjælpe
elever med at løfte deres faglige niveau. Det sociale taxameter vil komme handelsskolerne til en fordel, da
handelsskolerne nu allerede er gode til at løfte eleverne, til en højere karakter end de kom ind med.
LH mener at det nuværende færdiggørelsestaxameter er en misforståelse af taxametersystemet. Da det
giver incitament til at lade elever gennemføre en uddannelse de ikke burde være på i stedet for at hjælpe
dem med at skifte til den rette uddannelse. Man burde nedlægge færdiggørelsestaxameter og overføre
pengene til det sociale taxameter.
LH mener man skal forenkle taxametersystemet, så det kun består af et undervisningstaxameter, socialt
taxameter og bygningstaxameter. Det vil give skolerne mere indsigt og en nemmere ordning.

TF 1 er vedtaget

TF2
Lærerkompetencer
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever mener at det er vigtigt med stærke og fagligt dygtige lærer.
Derfor skal alle undervisere som er på landet handelsskoler, have taget en læreruddannelse. Vi ser dog
også gerne at handelsskole lærerne har erfaringer fra erhvervslivet, når de underviser i fagene der er
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relevant dertil.
Det er vigtigt at lærerne på handelsskolerne også er opdateret med de nyeste læringsformer og
undervisningsmateriale.

TF2 er faldet

TF3
Skolepraktik
Her ser LH skolepraktikken som det oplagte alternativ, men ikke med de nuværende forhold. Vi skal kæmpe
for at SKP’en får bedre forhold og kommer på overenskomst, samt samarbejder bedre med erhvervslivet.

TF3 er vedtaget

TF4
Skolebestyrelser
Skolebestyrelserne på landets handelsskoler har meget magt over skolerne. Desværre er både lærerne og
eleverne på skolerne voldsomt underrepræsenterede i dem, og der er i skolebestyrelserne et eksternt
flertal, der kan diktere over skolerne. Det er problematisk at en skole er styret af en gruppe
repræsentanter, som ikke har deres daglige gang på skolen, og som heller ikke nødvendigvis har
kompetencerne til at styre landets handelsskoler. Både lærerne og eleverne har ekspertisen inden for den
enkelte skole, og bør ikke kun udgøre en lille del af skolens ledelse. Specielt på campusskoler er det en
udfordring, at flere tusinde af elever skal repræsenteres af blot 2 elever, og for at denne repræsentation
kan foregå blot nogenlunde skal eleverne lave meget benarbejde for at sørge for dette. Derfor skal
skoleledelserne indtil bestyrelsessammensætningen ændres, tage ansvar for at eleverne repræsenteres
ordenligt, ved at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for elevrådene. Endvidere er det vigtigt, at
processerne i skolebestyrelserne så vidt som overhovedet muligt foregår åbent, således at eleverne kan
koordinere deres indsats, så skolebestyrelserne konstant har en føling med de elever som De bestemmer
over.

TF4 er vedtaget

TF5

Side 12

Fagligt udfordrende tilbud
Mange handelsskoler udbyder studieretninger og/eller ekstra tilbud for de stærkeste elever, og samtidig
giver programmer som Akademiet for talentfulde unge også mulighed for at engagerede unge kan
dygtiggøre sig. Det er positivt at samfundet tilbyder ekstra muligheder til rådighed for de elever som ønsker
mere udfordring. Desværre bliver handelsskoleeleverne begrænset af adgangen til disse tilbud. Når der på
skoler og i regioner oprettes fagligt udfordrende tilbud, laves det ofte således, at kun de fagligt dygtigste
elever har mulighed for at være en del af disse. Dermed ikke forstået, at de ressourcestærke elever ikke
skal have disse tilbud, men derimod, at der også skal være tilbud til de andre elever som er tilpasset et
niveau og en kompetenceudvikling, som passer til netop deres ønsker. Det er et problem at elever som har
lyst til at dygtiggøre sig, bliver frataget denne mulighed, fordi andre får lov til at definere dem, frem for
dem selv. Som elever skal vi have rette til at definere os selv, og vores behov for læring. Hvis vi ønsker at
deltage i et ekstra forløb ud over skolen, skal vi have mulighed for det. Selvom ekstra læringstilbud på
landets handelsskoler klart ses som positive, må dette aldrig komme før tilbuddene for de svageste elever.
Samtidig må 'elitetilbud' aldrig give meritmæssige fordele for eleverne som benytter sig af dette, da dette
til dels vil have en social slagside men også vil øge stressniveauet for eleverne.

TF5 er vedtaget

TF6
Campusskoler
Et flertal af landets handelsskoler er campusskoler. Dette kan både forstås som en skole bestående af flere
uddannelser og en skole placeret på flere forskellige adresser, eller en kombination. Campusskoler bringer
både fordele og ulemper med sig.
Blandt fordelene ved campusskoler er de forbedrede muligheder for et bredere udbud af valgfag. Samtidig
kan en bredere elevskare øge den sociale trivsel på skolerne, blandt andet fordi der er større sandsynlighed
for at eleverne kan finde personer de personlighedsmæssigt svinger godt med. Elever på campusskoler kan
desuden få mulighed for bedre tværfaglighed gennem samarbejde på tværs af uddannelser. Det er vigtigt,
at de tværfaglige forløb bliver af ordentligt kvalitet, og elever på alle uddannelserne udvikler sig
Desværre fungerer campusser langt fra altid optimalt. Selvom der er mange fordele ved campusskoler, er
der også en række ulemper. Heriblandt at der er et demokratisk problem ved campusskolerne, blandt
andet fordi eleverne bliver dårligere repræsenteret i skolebestyrelserne. Ud over at hver repræsentant skal
repræsentere endnu flere elever, kan repræsentanterne også risikere at skulle repræsentere elever fra
uddannelser de ikke ved noget om, eller elever fra afdelinger som de ikke går på.
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Desværre er måden som der laves campus på, ofte af økonomiske årsager, og gøres som en måde at spare
penge på, frem for at dannelsen af campus sker for at forbedre forholdende for eleverne. Til trods for, at
mange elever trives på større skoler, er der også en gruppe elever som trives bedre på mindre skoler.
Denne elevgruppe tilgodeses ikke nødvendigvis på campusskoler. Et af problemerne ved dette, kan være,
hvis der er elever i området, der har brug for et mindre gymnasium, som ikke har andre steder, de kan søge
ind på. Campus bør kun dannes hvis det giver bedre forhold og muligheder for eleverne.
Mange af de nævnte fordele ved campusskoler kan desuden forekomme af andre initiativer. Dette kan for
eksempel ske gennem samarbejde mellem skoler, samt skoler som deler faciliteter som fx bygninger eller
kantine.

TF6 er vedtaget

Bestyrelsens forslag til principprogram er med ændringsforslag og tilføjelsesforslag er blevet
behandlet. Eftersom der er indkommet et nyt forslag til principprogram fra Ringsted HHX, der skal
behandles efter samme procedure som ovenstående, er der endnu ikke stemt om vedtagelse af
principprogrammet. De to forslag sidestilles og der vil afslutningsvis være afstemning om, hvilket
principprogram, LH skal have i 2015/2016.
Der motiveres for det indkomne forslag til principprogram, hvorefter dette debatteres.
Forslagene sidestilles, og der stemmes om disse. Det oprindelige principprogram med de tidligere
vedtagne ændringer og tilføjelser, er vedtaget.
Behandling af handlingsplan
Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til handlingsplan.

ÆF1
Tilføjes
Fremdriftsreformer, karakterræs og skyhøje adgangskvotienter infiltrerer i høj grad vores
uddannelsessystem. Dette resulterer i en stigende præstationskultur og en
konkurrencementalitet, der presser de unge unødigt, og som fremmer udenadslæren med fokus
på eksaminer og test, frem for reel læring, refleksion og kritisk tænkning.
LH ser bekymrende på denne udvikling, som har store konsekvenser for de studerende, der,
udover at blive stressede og bekymrede for fremtiden, ikke får muligheden for at gå i dybden med
emner, de finder spændende, og tænke ud af boksen. Fokus bliver lagt på forberedelse frem mod
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test og prøver, i stedet for nysgerrighed for fagene og en lyst til at lære og udvikle sig. Målet for
eleverne er blevet at opnå de højeste karakterer, så de kan komme ind på de videre uddannelser, i
stedet for at lære så meget, som muligt.
Dette er en uheldig tendens, og hvis vi fortsat vil have en af de bedst uddannede generationer, er
det afgørende, at vi sætter ind over for præstationskulturen og karakterræset, og i stedet
prioriterer reel læring - til gavn for både den enkelte elev og samfundet som helhed.
I det kommende år skal LH derfor kæmpe for:
- At der bliver sat større fokus på konsekvenserne ved karakterræs og de alt for høje
adgangskvotienter.
- Flere lærer-elevsamtaler og fokus på løbende feedback. – Karakterer må aldrig stå alene i en
bedømmelse.
- At kvote 2 bliver udbredt som optagelsesmetode.
ÆF1 er vedtaget

ÆF2
ÆF2 er trukket

ÆF3
ÆF3 er trukket

Handlingsplanen er vedtaget

Behandling af vedtægter
De indkomne ændringsforslag og ændringsforslag til ændringsforslag er til debat

ÆF1
Kapitel 2, §4, stk. 2; Tilføjes efter HHX: ”Merkantil EUX”
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ÆF1 er vedtaget

ÆF2
Kapitel 2, §6, slettes ”Der er medlemmer gennem deres elevråd”

ÆF2 er vedtaget

ÆF3
Kapitel 5 og 7 slettes, og erstattes af følgende:
Kapitel 5: Generalforsamlingen
§ 10.

Generalforsamlingen er LHs øverste myndighed.

§ 11.

Generalforsamlingen samles årligt i første halvår. Bestyrelsen udsender skriftlig indkaldelse og

forhandlingsoplæg senest 6 uger før mødets afholdelse.
Stk. 2

Forslag til vedtagelse på Generalforsamlingen skal være LHs sekretariat i hænde senest tre uger før

mødets afholdelse. Kun elevråd, der er medlem af LH, LH’s regioner og Bestyrelsen kan stille forslag og
ændringsforslag.
Stk. 3

Bestyrelsen udsender mindst dagsorden, forretningsorden, beretninger, indkomne forslag, det

reviderede regnskab og program senest to uger før mødets afholdelse.
Stk. 4

Forhandlingsoplægget skal mindst indeholde principprogram og vedtægter samt eventuelle

ændringsforslag til disse.
§ 12.

Delegerede og observatører på Generalforsamlingen skal være indskrevet på en af de i § 4 stk. 2

nævnte uddannelser eller være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2

Elevråd, der har betalt kontingent, i indeværende kontingentperiode, kan sende tre delegerede og

et ubegrænset antal observatører jf. §12 stk. 4 til Generalforsamlingen.
Stk. 3

Elevråd, der ikke er medlemmer af LH, eller ikke har betalt kontingent i indeværende

kontingentperiode, kan kun sende observatører.
Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter antallet af observatører.
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Stk. 5

Delegerede har stemme- og taleret.

Stk. 6

Gæster og observatører har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 7

Bestyrelsesmedlemmer er delegerede for foreningen og har stemme- og taleret på

generalforsamlingen.
§ 13.

Bestyrelsen kan invitere gæster til Generalforsamlingen.

§ 14.

Bestyrelsen foreslår dagsorden for mødet mindst indeholdende følgende punkter:

A. Valg af dirigenter
B. Valg af referenter
C. Fremlæggelse af bestyrelsens politiske og organisatoriske beretning
E. Godkendelse af regnskab
F. Fastsættelse af kontingent
G. Behandling af budget
H. Indkomne forslag
I. Vag af fokusområder for Landsvalgte Bestyrelsesmedlemmer
J. Valg af:
1) Formand
2) Næstformand
3) 3 Landsvalgte bestyrelsesmedlemmer
4) 12 regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. § 14 stk. 2
5) 1 kritisk revisor samt 1 suppleant
K. Udtalelser
L. Eventuelt
Stk. 2

Ved valg af regionsvalgte suspenderes mødet og valget foregår i de respektive regioner.
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§ 15

Der udarbejdes af Generalforsamlingen et skriftlig beslutningsreferat med opsamling af debatter,

der gøres tilgængeligt på LH’s hjemmeside senest seks uger efter Generalforsamlingens afholdelse.
§ 16

Den ekstraordinære Generalforsamling træder sammen efter mindst halvdelen af bestyrelsen eller

mindst 10 medlemsskole, fordelt på 3 regioner, skriftligt og med anført begrundelse har begæret dette.

Kapitel 7: Medlemskonferencen
§ 24.

Medlemskonferencen er LH’s næsthøjeste myndighed og sammentræder én gang årligt i Sidste

halvår.
Stk. 2

Medlemskonferencens formål er at evaluere og analysere den aktuelle uddannelsespolitiske

situation i Danmark, samt at fastsætte LH's arbejde det kommende år.
§ 25.

Bestyrelsen udsender skriftlig indkaldelse senest 5 uger før mødets afholdelse.

Stk. 2

Bestyrelsen udsender mindst dagsorden, forretningsorden, beretninger, indkomne forslag samt

forslag til handlingsplan, senest 6 uger før mødets afholdelse.
§ 26 Delegerede og observatører på Medlemskonferencen skal være indskrevet på en af de i § 4 stk. 2
nævnte uddannelser eller være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2

Elevråd, der har betalt kontingent, i indeværende kontingentperiode, kan sende tre delegerede og

et ubegrænset antal observatører jf. §26 stk. 5 til Medlemskonferencen.
Stk. 3

Elevråd, der ikke er medlem af LH, kan kun sende et ubegrænset antal observatører.

Stk. 4

Delegerede har stemme- og taleret.

Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter antallet af observatører.

Stk. 6

Gæster og observatører har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 7

Bestyrelsesmedlemmer er delegerede for foreningen og har derfor tale- og stemmeret til

medlemskonferencen.
§ 27

Bestyrelsen kan invitere gæster til Medlemskonferencen

§ 28

Bestyrelsen vedtager dagsorden for mødet mindst indeholdende følgende punkter:
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A. Valg af dirigenter
B. Valg af referenter
C. Fremlæggelse af bestyrelsens politiske og organisatoriske beretning.
D. Behandling af handlingsplan
E. Indkomne forslag.
F. Udtalelser.
G. Eventuelt.

ÆF3 er vedtaget
Da der af ÆF 3’s § 12 stk. 2 er uoverensstemmelse med ÆF’s § 12 stk. 4, rettes dette efter aftale
med dirigenterne og formanden til ny § 12 stk. 2 lydende: ”Elevråd, der har betalt kontingent i
indeværende kontingentperiode, kan sende tre delegerede og et af bestyrelsen fastsat antal
observatører til generalforsamlingen”. Stk. 4 slettes. §26 stk. 2 og 3 har samme
uoverensstemmelse og rettes derfor til ” Elevråd, der har betalt kontingent i indeværende
kontingentperiode, kan sende tre delegerede og et af bestyrelsen fastsat antal observatører til
medlemskonferencen”. Stk. 4 udgår.

ÆF4
Kapitel 6, §19 stk. 2, ændres til
”Der er mulighed for at stille spørgsmål fra salen til de opstillede kandidater, til posterne som Formand,
Næstformand og Landsvalgt Bestyrelsesmedlem, såfremt de opstillede kandidater tillader dette”

ÆF4 er vedtaget
ÆF til ÆF 1: tilføjelse af ny, afsluttende linje: ”i tilfælde af tillidsvalg er det op til den opstillede at
tillade eller afvise spørgsmål. Ved kampvalg skal kandidaterne være enige om dette”. ÆF til ÆF er
vedtaget

ÆF5
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Kapitel 8, § 31 ændres til:
”Bestyrelsen består af formand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand, tre landsvalgte og tolv
regionsvalgte”
Samt:
Kapitel 9, §34 ændres til
”Forretningsudvalget består af formand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand og tre
landsvalgte, og er LH’s daglige ledelse”

ÆF5 er vedtaget

ÆF6
Forslag: Kapitel 8, §31 stk. 2, slettes og erstattes af:
”Formandskabet aftræder generalforsamlingen officielt den 1. juli. I tidsperioden mellem
Generalforsamlingen og 1. juli varetager det afgående formandskab overleveringen til det nye
formandskab. Det afgående formandskab tegner ikke foreningen juridisk og har ikke økonomisk råderet.
Den afgående formand vil fungere som foreningens talsperson udadtil. Såfremt det en eller flere fra det
afgående formandskab genopstiller og vælges, ses der bort fra denne paragraf”

ÆF6 er vedtaget

ÆF7
Kapitel 8, §31 stk. 3 slettes sætningen: ”I tilfælde af formandens afgang suppleres denne af
næstformanden, indtil bestyrelsen har konstitueret en ny på førstkommende bestyrelsesmøde”

ÆF7 er trukket

De samlede vedtægter er vedtaget
Valg af fokusområder for landsvalgte bestyrelsesmedlemmer
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Formanden foreslår overfor generalforsamlingen, at der vælges et økonomisk, politisk og
organisatorisk fokusområde for de landsvalgte.




Der stilles til forslag, der skal vælges en regionslandsvalgt, en kommunikationslandsvalgt og
en økonomisk landsvalgt.
Der stilles til forslag, der skal være en EUD-landsvalgt og en HHX-landsvalgt samt en
økonomisk landsvalgt.
Der stilles til forslag, de tre landsvalgte skal have ansvar for et geografisk område hver, hhv.
Jylland, Fyn og Sjælland som ekstra fokusområde.

Bestyrelsens forslag er vedtaget. Det ekstra fokusområde om geografisk ansvar er faldet.
Valg
Der er 39 stemmeberettigede ved personvalg.


Formand

Steffen Andersen er valgt ved tillidsafstemning


Politisk næstformænd

Sally Morks er valgt ved tillidsafstemning til politisk næstformand.


Organisatorisk næstformand

Jonas Thisted er valgt ved tillidsafstemning til organsisatorisk næstformand.






3 landsvalgte bestyrelsesmedlemmer
Økonomisk landsvalgt Mads Enevoldsen er valgt ved tillidsafstemning
Politisk landsvalgt Burak Ulucan er valgt
Organisatorisk landsvalgt Kira Marie Peter-Hansen er valgt ved tillidsafstemning
Kritisk revisor samt revisorsuppleant Mads Malik Knudsen og Trine Simmel er valgt ved
tillidsafstemning

Udtalelser
Forslag til udtalelse: Organisering af eleverne på ungdomsuddannelserne
LH mener, at det er vigtigt at eleverne på landets ungdomsuddannelser repræsenteres bedst
muligt og har mest mulig indflydelse på deres egen hverdag – om det er på den enkelte skole eller
landspolitisk. Det politiske landskab vi navigerer i som elevorganisationer er ligeledes under
konstant forandring, hvilket vi f.eks. ser når uddannelser samles på campusskoler. Det stiller os
overfor en række udfordringer, både når det gælder indflydelse på skolerne med flere elevråd og
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flere uddannelsesretninger, når det gælder landspolitik og når det gælder tildelingen af midler til
vores organisationer.
Det skal altid sikres, at eleverne repræsenteres på den bedst mulige måde af både
elevorganisationerne og at det løbende overvejes, om organiseringen på
ungdomsuddannelsesområdet kan forbedres, så vi står stærkest muligt både organisatorisk og
politisk.
Derfor skal der inden for de kommende tre måneder nedsættes en arbejdsgruppe hvor hver af
ungdomsuddannelseselevorganisationerne (DGS, LH og EEO) har to pladser. Denne arbejdsgruppe
har til opgave at udarbejde forslag til en handlingsplan, som kan styrke samarbejdet mellem de tre
organisationer, så eleverne repræsenteres bedst muligt. Hver organisation vælger således selv to
repræsentanter til arbejdsgruppen.
Blandt de muligheder, som arbejdsgruppen skal undersøge, er muligheden for at styrke elevernes
repræsentation ved at ændre i organiseringen.
Hvorvidt der i sidste ende skal ske ændringer i LH’s organisering vil i sidste ende være en
beslutning, som skal træffes på en kommende generalforsamling og arbejdsgruppen har således
alene mandat til at undersøge mulighederne. I løbet af processen skal der afholdes et
fællesbestyrelsesmøde mellem alle organisationerne hvor man drøfter arbejdsgruppens
overvejelser.
Det bærende princip for alt arbejdet i gruppen er at endemålet med forslaget er at alle
elevgrupper skal stå endnu stærkere; politisk såvel som organisatorisk og økonomisk.
Udtalelsen er vedtaget

Eventuelt








Sally takker for en god generalforsamling, og opfordrer til deltagelse på LH’s sommerkursus
Burak takker for valget og glæder sig over fremmødet
Peter takker for, de delegerede har lyttet på ham, og ærgrer sig over, ikke alle var på
talerstolen
Martin udtrykker utilfredshed med valgprocedure
Steffen reklamerer for LH’s udvalg
Jonas H. reklamerer for app’en HG-ordbogen
Astrid takker for prisen ”bedst klædte til galla”

Generalforsamlingen er søndag d. 12. april 2015 kl. 14.53 afsluttet
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