Handlingsplan
Elevrettigheder
En af LHs vigtigste opgaver er at repræsentere og hjælpe den menige handelsskoleelev. Hertil hører
naturligvis at hjælpe elever såvel som elevråd. Hvis disse oplever at egne eller andres rettigheder bliver
truet eller overtrådt Derfor skal vi arbejde hen imod at øge mulighederne for at hjælpe eleverne på skolen.
For at eleverne kan være bevidste om deres rettigheder, samt hvornår de bliver eller ikke bliver krænket er
det nødvendigt at højne den almene elev og det almene elevråds kendskabsgrad, når det kommer til disses
rettigheder. Dette skal ske gennem en række initiativer, såsom skolebesøg og gratis kurser, som eksempel
herpå kan nævnes elevrådscamp og LH academy. Slutteligt er det LHs ansvar at søge at forbedre elev ernes
rettigheder, ved at forsøge at påvirke elevrådsbekendtgørelsen, undervisningsmiljøloven og sågar de lokale
skolebestyrelser, således at disse i højere grad tilgodeser elever og elevråds interesser.
Derfor skal LH arbejde hen imod følgende:
● Udbredelse af bekendtskab til rettigheder blandt elever
● Forbedre elevernes rettigheder gennem
○

Elevrådsbekendtgørelse

○

Undervisningsmiljølov

○

Den lokale skolebestyrelse

○

De lokale uddannelsesudvalg

Ønsket om en sund og dygtig generation
LH har et brændende ønske for vores samfund.
Vi ønsker os et samfund med en sund og dygtig generation, som er klædt på til livet og dets udfordringer,
og som kan få hjælp, hvis det behøves. Vi ønsker os et samfund, hvor alle unge, uanset baggrund og
forudgående forudsætninger, har mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig så meget som overhovedet
muligt. Disse muligheder trues dog på nuværende tidspunkt.
Da vores samfund er præget af en fortsat stigende præstationskultur og konkurrencementalitet, som
særligt ses i uddannelsessystemet.
Vores uddannelsessystem er indrettet på en meget uheldig måde, hvor man som elev altid skal have de
højeste karakterer i alle fag og være den absolut bedste, således at man kan gøre sig håb om at komme ind
på sin ønskede uddannelse, og i sidste ende blive en succes.
Karakterer som adgangsgivende billet til ens fremtid har endvidere skabt en ærgerlig tendens blandt
eleverne indbyrdes, hvor fokus i højere grad er at løfte sit eget individuelle niveau, så man selv fremstår

som den gode 12-tals elev, frem for at fokus er på at højne hele sin klasses niveau, så alle løftes til det
maksimale.
Indretningen af det nuværende optagelsessystem til de videregående uddannelser bidrager i høj grad til
denne tendens, da de videregående uddannelser bliver tvunget til at ki gge på elevernes karakterer og
eksamensresultater, og ikke de faglige og menneskelige kompetencer, som eleverne har tilegnet sig
igennem ungdomsuddannelsesårene.
Indretningen er endvidere skyld i, at eleverne har en forringet mulighed for fordybelse, nysge rrighed og
kritisk tænkning, da fokus er på at levere det rigtige resultat til læreren og kunne klare sig godt til eksamen
og test, så man som elev kan få de høje karakterer, som man har brug for, hvis man ønsker at
videreuddanne sig.
Karakterernes afgørende rolle på vejen til fremtidig uddannelse og arbejde resulterer også i, at flere elever
spekulerer i deres karaktergennemsnit. Dette ses blandt andet gennem valg af fag og studieretning, hvor en
voksende andel af eleverne vælger at udskyde eller droppe svære fag, så det ikke påvirker
karaktergennemsnittet negativt. Dette er en utrolig ærgerlig tendens, da valg af fag dermed bliver gjort på
baggrund af forventede karakterer, og ikke af lyst og interesse.
Vores indretning af uddannelsessystemet har fatale konsekvenser for individet og vores samfund.
Det store fokus på karakterer, præstationer og konkurrence, resulterer i en sårbar og presset generation,
hvor psykiske problemer, såsom stress, depression og angst, er i kraftig stigning og har alverdens
muligheder for at slå sig ned i vores generation.
Hvis vi fortsat vil have en af de bedst uddannede generationer, er det afgørende at vi som samlet
organisation, som borgere og som samfund sætter ind over for præstationskulturen, karakterræset og det
forældede optagelsessystem, og i stedet prioriterer reel læring og fordybelse - til gavn for både den enkelte
elev og samfundet som helhed.

LH skal i kampen for dette derfor:


Sætte præstationskulturen og uddannelsessystemets medvirkning hertil på den politiske
dagsorden.



Klargøre problematikkerne og konsekvenserne ved kulturen og systemet over for beslutningstagere
og offentligheden.



Arbejde for at få konkrete løsninger på problemerne - Både på lokalt og nationalt plan.



Søge at finde alliancepartnere, der kan stå sammen med LH i kampen mod præstationskulturen.



Søge at fremme fokus på den enkelte elev, gennem bl.a. øget lærer-elev-tid og individuel feedback.

EUD reformen
Den nye EUD reform, trådte i kraft i august. Det er nye elever som kommer til, at starte på 40 eller 20 ugers
forløb, hvor det førhen var 80 uger. Det giver os mindre mulighed for at udnytte potentialet i uddannelsen.
Vi kommer til at have mindre praksisnær undervisning og mindre tid til demokratisk arbejde på skolerne.
Derfor kan der konkluderes, at vi har brug for mere tid! Det er et problem, at man har valgt, at vi fremover
skal have 8 C fag på 1 år, mens man på en gymnasial uddannelse kun har 6 C fag. Det giver os ikke nok tid til
faglig fordybelse og tid til at blive det bedste vi kan.
Med EUD-reformen har vi desværre også oplevet, at i alt 2000 elever ikke er kommet ind på deres
drømmeuddannelse, på grund af karakterkravet på 02. Desværre, for de 2000 elever, er der ikke mulighed
for, at tage opkvalificerende kurser på skolen, men i stedet på den nærmeste VUC. Det skaber nogle mere
utrygge rammer for eleverne, der skal navigere i flere forskellige miljøer. Derfor skal LH arbejde for, at
opkvalificeringen foregår på erhvervsuddannelserne, hvor der er mulighed for, at tone arbejdet i en faglig
retning.
For at blive optaget på erhvervsuddannelserne, skal man op til en optagelsesprøve og derefter en
optagelsessamtale. Dog er der den mentalitet, at hvis man ikke klare optagelsesprøven godt nok, så er det
unødvendigt med denne samtale, da man allerede er blevet dømt som en der ikke er god nok til
uddannelsen. Derfor bliver eleverne ikke gjort opmærksom på, at man har krav på denne samtale. Dette er
en skam, da der er mange dygtige og kompetente elever, som bliver sorteret fra på grund af, at de bliver
pressede under disse prøver og derfor ikke kan præstere optimalt. Derfor skal denne fordømmende
mentalitet ændres, da der er mange der slet ikke får muligheden for at vise, hvad det de er i stand til. Alle
skal have mulighed for, at komme op til samtale.
Der er ligeledes et problem for eleverne når de skal færdiggøre deres uddannelse, da der er mangel på
elevpladser. De elever der ikke får en elevplads bliver begrænset af den manglende mulighed for åbent
optag på SKP. Der er også en mangel på lærere med de fornødne kvaliteter, til at kunne undervise på et
kvalificerede niveau med den nye reform.
LH skal derfor det kommende år kæmpe for at knasterne der findes i EUD reformen bliver fjernet.




Brugerbetaling fjernes
Der findes flere elevpladser
Presset på EUD og EUX uddannelsen bliver sænket, med henblik på psykologisk sundhed og velfærd

Hvor skal kvaliteten hen?
Der er fra politiskhold en kamp om, hvor meget vi kan spare på uddannelserne. Der bliver sparet 21% på
handelsskolerne over de næste 4 år, man har allerede de sidste 10 år sparet mellem 0,7% og 1,4% pr.

taxameter. Det er kvalitet der fjernes fra vores skoler. Skoler der mangler lærere, undervisningsmateriale
og ordentligt undervisningsmiljø. Den manglende finansiering gør, at vores handelsskoler ikke kan nå det
potentiale vi har og skal udnytte.
Det er også vigtigt, for os elever, at vi har et uddannelsessystem, at der er kvalitet om man vælger en
erhvervsuddannelse eller gymnasialeuddannelse. Vi har brug for flere penge i hele uddannelsessystemet,
hvis vi elever skal nå vores fulde potentiale.
LH skal derfor det kommende kæmpe sammen med uddannelsesalliancen om.



At fjerne besparelser på uddannelsessysemet
At viderefører kampen for et bedre og mindre bureaukratisk taxametersystem

