LANDSSAMMENSLUTNINGEN
AF HANDELSSKOLEELEVERS

UNDERVISNINGSKATALOG
2016

I Landssammenslutningen af Handelsskoleelever vil vi gerne
understøtte seje og handlekraftige elevråd. I dette katalog
finder I en oversigt over de værksteder og oplæg, vi kan
afholde med jeres elevråd. I LH er vores vigtigste mål at
forlade elevråd mere selvstændige og aktive, end da vi kom og
det betyder, at vi sparker jer i gang i stedet for at komme med
en færdig skabelon. Vi tror på det aktivitetsbaserede
elevrådsarbejde, hvor I skaber konkret forandring for en bedre
uddannelse med en stærk demokratisk forankring i alle skolens
elever. Hvis I har et problem, der ikke passer til nogle af
katalogets koncepter, så giv os et kald på 21 80 12 56, så
strikker vi noget sammen i fællesskab.

Fremtidsværksted
I har brug for hjælp til: At starte på en frisk, skabe engagement og opstarte
konkrete projekter.
I fremtidsværkstedet bliver elevrådet dem, der skaber konkret forandring for
en bedre skoledag. Vi starter ud med at lokalisere problemet og finde det
problem, I brænder for at løse. Bagefter går vi i dybden med jeres visioner for
en bedre uddannelse og til slut går vi i gang med at skabe forbedring. Målet
med værkstedet er, at jeres elevråd går i gang med at skabe forandring, og at
denne bunder i reelle problemstillinger, og at løsningerne er funderet i det, I
faktisk mener er en bedre uddannelse. Fremtidsværkstedet er derfor også
oplagt til elevrådet, der gerne vil have ny energi, starte helt forfra eller hvor I
har mange nye elevrådsaktive.
Tidsforbrug: 46 timer

Visionsværksted
I har brug for hjælp til: At bygge videre på jeres seje arbejde og få flere
med.
I visionsværkstedet tager vi udgangspunkt i de sejre, I allerede har
haft og forsøger at nå endnu videre. Vi kortlægger hvad der har virket,
og hvad der ikke har, og bagefter arbejder vi videre med nye
aktiviteter. Vi får derfor både identificeret nye muligheder for at skabe
forandring, men tager også jeres tidligere aktiviteter med som afsæt.
Visionsværkstedet egner sig derfor til elevrådet, der skal holde et højt
aktivitetsniveau eller til at få samlet gamle og nye elevrådsaktive i det
forandringsskabende elevrådsarbejde.
Tidsforbrug: 56 timer

Demokratisk forankring
Demokratisk forankring I har brug for hjælp til: At få jeres
elevrådsarbejde forankret stærkere i alle skolens elever.
Dette værksted hjælper jeres elevråd til at blive stærkere elev
demokratiske repræsentanter. Vi arbejder med, hvordan I kan
inddrage og repræsentere alle elevers interesser og hvordan I kan
aktivere flere i jeres arbejde. Derfor tager vi op, hvordan I når bredere
ud og forankrer jeres forandringsarbejde i elevernes frustrationer og
får flere involveret i at skabe en bedre uddannelse.
Tidsforbrug: 34 timer

Vredesværksted
I har brug for hjælp til: At komme igennem med jeres forslag og skabe
forandring, når der er modstand.
I dette værksted arbejder vi med, hvad elevrådet kan gøre, når
skolens ledelse ikke vil samarbejde. Vi arbejder med hvad I gerne vil
lave om, og bagefter får vi jer klædt på til at tage kampen op. Blandt
de redskaber, der indgår i værkstedet, er arbejdet med rettigheder,
alliancepartnere og aktivistisk forankring blandt skolens elever. Målet
er at I som elevråd bliver et handlingsfællesskab, der kan stå i
spidsen for at skabe en bedre skole – også når I møder modstand
ovenfra.
Tidsforbrug: 45 timer

Rettighedsværksted
I har brug for hjælp til: At blive skarpe på jeres rettigheder og hvordan
I kan bruge dem.
I rettighedsværkstedet får I overblik over hvilke rettigheder I har som
elevråd, og vi arbejder med, hvordan I kan bruge dem i jeres arbejde.
Vi gennemgår derfor både de rettigheder, der knytter sig direkte til
elevrådsarbejdet men kommer også igennem hvordan I kan bruge
anden lovgivning til at stå stærkere på skolen. Formålet er at støve
elevrettighederne af og gøre dem til en del af jeres værktøjskasse.
Derfor tager vi også udgangspunkt i jeres konkrete problemstillinger
og de aktiviteter, I laver i elevrådet.
Tidsforbrug: 3 timer

Politisk værksted
I har brug for hjælp til: At få en fælles idé om hvorfor elevrådsarbejdet
er så vigtigt.
I dette værksted arbejder vi med at gøre jeres elevråd til et stærkt
handlingsfællesskab med en fælles fortælling. Vi arbejder med at
skabe engagement og motivation ved at formulere fælles bevidsthed
om, hvad I kan og vil som elevråd. Målet er at skabe gejst og aktivitet
ved at koble det daglige elevrådsarbejde til et større elevdemokratisk
formål.
Tidsforbrug: 34 timer

