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Indledning 
Formålet med denne skrivelse er at beskrive, hvorledes det nye format for fælles elevråd i 
Silkeborg Kommune ser ud.  
 

Styrelsesvedtægt i Silkeborg Kommune  
I Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt, kap. 5: Dialogfora på skoleområdet står følgende 
beskrevet:  
 
§ 24. Der nedsættes et fælles elevråd med repræsentation fra de enkelte skolers elevråd. 
Det fælles elevråd drøfter forhold, som er fælles for alle skoler, ud fra et kommissorium.1 
 
Herved synliggøres, at der kommunalt set er et ønske om at understøtte et demokratisk 
forum for børn og unge i kommunen.   

Motivationen for arbejdet med undervisningsmiljø 
I Silkeborg Kommune arbejdes der med den fælles vision ’Alle skal med’. Visionen sigter 
mod at understøtte den sammenhængende Børne- og Ungepolitik i kommunen, hvor bl.a. 
følgende mål er opstillet: 
 

● Vi insisterer på udvikling og læring i fællesskaber. Vi vil være ambitiøse på vores 
børn og unges vegne og give alle mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. 
Med andre ord: Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære, så meget de kan. 
 

● Vores børn og unge skal have det godt. Både mentalt og fysisk. Derfor arbejder vi 
målrettet for, at alle børn udvikler selvværd, selvtillid og mod på livet. Kort sagt: Vi 
vil styrke trivsel og sundhed for børn og unge. 

 
For at nå målene arbejdes der i praksis med følgende værdisætning:  
 

• Vi arbejder med børne- og ungefællesskaber, hvor børn og unge kan modtage og 
bidrage, og hvor der er plads til at mødes, tale sammen og få støtte til det, der er 
svært. Vi har fokus på, at også børn og unge med særlige behov skal være en del 
af fællesskaberne.2 

 
 

1 https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Styrelsesvedtaegt/Kapitel-5-Dialogfora-paa-skoleomraadet  
2 https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaen 
gende-boern-og-unge-politik  

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Styrelsesvedtaegt/Kapitel-5-Dialogfora-paa-skoleomraadet
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaen%20gende-boern-og-unge-politik
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaen%20gende-boern-og-unge-politik


 

 
Anne Marie Haubro Raalskov 
Skoleafdelingen 
Amhr@silkeborg.dk 

 Silkeborg Kommune 
Søvej 1  
8600 Silkeborg 
 

4 
 

Der er hermed en politisk bevågenhed på at understøtte gode læringsmiljøer for børn og 
unge, således de trives og lærer bedst muligt.   
 

Undervisningsmiljøloven 
Børn og unge i grundskolen har med undervisningsmiljøloven gode muligheder for at 
kunne deltage aktivt i deres uddannelsessteds udvikling af det gode undervisningsmiljø.   
 
§1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et 
godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (ud-
dannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter 
derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.  

 
Stk.3. Eleverne og de studerende m.fl. skal medvirke til og samarbejde med ledelsen om 
at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø og herunder bidrage til, at de for-
anstaltninger, der træffes for at fremme et godt undervisningsmiljø, virker efter deres hen-
sigt.3 
 
Med både det kommunalpolitiske bagtæppe og undervisningsmiljøloven in mente er der en 
ambition om at samskabe processer, hvor børn og unge bliver involveret i udviklingen af 
deres egen skolehverdag og det undervisningsmiljø, som de hver især er en del af.  
 

Driftsperiode på 3 skoleår 
Som noget nyt er der valgt en arbejdsperiode på 3 skoleår gældende for skoleåret 2021-
2022 og frem til skoleåret 2023-2024. I denne periode beskæftiger fælles elevråd sig med 
det samme årshjul for at skabe kontinuitet i arbejdet med temaet undervisningsmiljø både i 
fælles elevråd og i de lokalt forankrede elevråd. 
 

 

 

 
3 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/166  
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/166
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Fælles elevråd i Silkeborg Kommune 
Formål  
I Silkeborg Kommune er der et stort ønske om at give børn og unge et rum, hvor de kan 
samles og være med til at skabe udvikling af det gode skoleliv. Sigtet er også at give børn 
og unge en yderligere forståelse for demokratiske processer i vores samfund, samt at 
kunne understøtte og dermed styrke de lokalt forankrede elevråd.  
 
Nedenstående figur viser den organiske tilgang mellem de to råd, hvor der udveksles vi-
den og erfaringer. Mellem hvert møde i fælles elevråd vil der være en opgave for medlem-
merne af det fælles elevråd. De skal nemlig sørge for at bringe viden tilbage til de lokale 
elevråd og sætte den i spil, der vil være knyttet en konkret opgave til dette videnstilbage-
løb. De lokale kontaktpersoner for elevrådene bliver også informeret om den konkrete op-
gave, således disse lærere bedst muligt kan understøtte medlemmerne fra fælles elevråd i 
deres kommende arbejde. Samarbejdet med mellem tovholderne i fælles elevråd og de lo-
kale kontaktpersoner for elevrådene er derfor særdeles vigtigt.  
 

 

Medlemmer af fælles elevråd 
På hver overbygningsskole skal elevrådet for 7.-9. klasse vælge to elever, der skal deltage 
i fælles elevråd. Det anbefales ikke, at begge elever går i 9. klasse, da det kan være svært 
at skabe kontinuitet i arbejdet med undervisningsmiljøet ude på de enkelte skoler, hvis me-
get af den opnåede viden forsvinder efter et år. Sammen med grundskolerne deltager 
også to elever fra Silkeborg Ungdomsskole i det fælles elevråd. Det er obligatorisk for ele-
verne at deltage i møderækken i fælles elevråd.  
 

 

 

 
Fælles 
elevråd 

 

 
Lokale 
elevråd  
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Forankring og drift  
Fælles elevråd er forankret i Team Åben Skole og praksisfaglighed og drives i samarbejde 
med to overbygningslærere, eller lærere der er tilknyttet en skole med 10.klassestidbud. 
 
De lærere, der skal være med til at drifte fælles elevråd, skal om muligt have et skema, 
som tilgodeser deltagelsen i fælles elevråd.  

Når de respektive lærere for skoleåret 2021/22 er udvalgt, inviterer Team Åben skole og 
praksisfaglighed til et arbejdsmøde, hvor lærerne bliver præsenteret og understøttet i det 
kommende arbejde. Dette møde bør være i april-maj måned.  

 

Årshjul 

Møderække 
 

Mødeaktivitet Aktivitet i fælles elevråd Deltagere  
Første møde,  
ultimo september 

- Præsentation af fælles elevråd ved skolechef 
Thomas Smidt  

- Styrelsesvedtægter 
- Konstituering af fælles elevråd  
- Velkomst i fælleselevråd v. politiker 
- Workshop ”Fælles elevråd kom godt i gang” fa-

ciliteret af organisationen Danske Skoleelever 
 

- De valgte repræsentanter til 
fælles elevråd 

- De to lærere der driver fæl-
les elevråd og evt. skolekon-
sulent  

- Thomas Smidt  

Mødeaktivitet Aktivitet i det lokale elevråd  Deltagere 
Møde i det lokale elevråd 
mellem det første og andet 
møde i fælles elevråd 

Videnstilbageløb fra mødet i fælles elevråd til de lo-
kale elevråd: 
- Medlemmerne af fælles elevråd fortæller eget 

elevråd om organet fælles elevråd 
- Der berettes om årshjulet  
- Der samles op på, hvad der skal berettes om fra 

elevrådet til næste fælles elevrådsmøde 

- Medlemmerne af det lokale 
elevråd 

Mødeaktivitet Aktivitet i fælles elevråd  Deltagere  
Andet møde, 
ultimo oktober 

- Kursus i at blive undervisningsmiljørepræsen-
tant kurset afholdes af Danske Skoleelever og 
Dansk Center for Undervisningsmiljø”.4 

 

- Fælles elevråd 
- De to lærere der driver fæl-

les elevråd og evt. skolekon-
sulent  

 
 

 
4 Se evt. mere på hjemmesiden: https://www.vierumr.dk/umr-kursus/  

https://www.vierumr.dk/umr-kursus/
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Mødeaktivitet Aktivitet i fælles elevråd Deltagere  
Mødeaktivitet Aktivitet i det lokale elevråd Deltagere 
Møde i det lokale elevråd 
mellem det andet og tredje 
møde i fælles elevråd 

Videnstilbageløb fra mødet i fælles elevråd til de lo-
kale elevråd: 
- Medlemmerne af fælles elevråd fortæller de lo-

kale elevråd om indholdet af deres kursusforløb 
- Der aftales konkrete tiltag, der skal arbejdes vi-

dere med inden for undervisningsmiljøet. Tilta-
gene aftales i det lokale elevråd og løber frem til 
oktober 2022 

- Der samles op på, hvad der skal berettes om fra 
elevrådet til næste fælles elevrådsmøde 

- Medlemmerne af det lokale 
elevråd  

Mødeaktivitet Aktivitet i fælleselevråd  Deltagere  
Tredje møde, 
ultimo februar 

- Arbejdsmøde om det gode undervisningsmiljø. 
Der gives sparring og ideer på de tiltag, der ar-
bejdes med ude på skolerne 

- Fælles elevråd 
- De to lærere der driver fæl-

les elevråd og evt. skolekon-
sulent  

Mødeaktivitet Aktivitet i de lokale elevråd Deltagere 
Møde i det lokale elevråd 
mellem det tredje og fjerde 
møde i fælles elevråd 

Videnstilbageløb fra mødet i fælles elevråd til de lo-
kale elevråd: 
- Medlemmerne af fælles elevråd fortæller om 

den sparring, de har fået, og hvad de andre sko-
ler arbejder med  

- Der samles op på, hvad der skal berettes om fra 
elevrådet til næste fælles elevrådsmøde 

- Medlemmerne af det lokale 
elevråd 

Mødeaktivitet Aktivitet i fælleselevråd Deltagere  
Fjerde møde, 
ultimo april 

- Status på skolernes arbejde med undervisnings-
miljøet 

- Udformning af en plakat for det gode undervis-
ningsmiljø. Plakaten trykkes og sendes til sko-
lerne  

- Evaluering af møderækken både på formen og 
indholdet  

- Fælles elevråd 
- De to lærere der driver fæl-

les elevråd og evt. skolekon-
sulent  

Mødeaktivitet Aktivitet i de lokale elevråd Deltagere 
Møde i det lokale elevråd 
inden sommerferien 

- På et elevrådsmøde fortæller medlemmerne og 
kontaktlærerne om det kommende arbejde i fæl-
les elevråd  

- Medlemmerne af det lokale 
elevråd 

 

Samarbejde med grundskoler uden overbygning  
De to lærere, der er med til at drive fælles elevråd, skal også være med til at udvikle et 
samarbejde med elevrådene på de grundskoler, der ikke har en overbygning.  
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Opmærksomheder på afvikling af møderækken 
Ved hvert møde i fælles elevråd vil der være et punkt på dagsordenen, hvor eleverne har 
mulighed for at berette om, hvad de netop arbejder med i deres lokale elevråd, og om der 
er noget særligt, som de lokale elevråd ønsker at dele med det fælles elevråd. Deslige vil 
der være orientering, om hvad Børne- og Ungeudvalget arbejder med i tiden. Udvalget kan 
også inddrage fælles elevråd i deres arbejde.  
 
Møderækken afvikles i samarbejde med organisationen Danske Skoleelever, og en repræ-
sentant fra organisationen vil deltage i møderne i fælles elevråd.  
 
Der kan muligvis forekomme flere møder i fælles elevråd og muligvis også deltagelse i en 
netværksdag for andre fælles elevråd. 
 

Mødested og mødelængde 
Der er ikke et bestemt mødested, da mødestedet vil afhænge af det konkrete mødeind-
hold. Møderne vil dog ofte afholdes i Campushuset eller lokalt på en skole. Mødelængden 
vil afhænge af indholdet på mødet, men vil ofte vare 2-6 timer.  
 

Evaluering  
Efter hvert år evalueres møderækken med afsæt i følgende interessentgrupperinger: 

• Eleverne i fælles elevråd, lærerne der driver fælles elevråd samt skolekonsulent fra 
Team Åben skole og praksisfaglighed. 

• De lokale kontaktpersoner for elevrådene, lærerne der driver det fælles elevråd 
samt skolekonsulent fra Team Åben skole og praksisfaglighed. 

• Lærerne der driver fælles elevråd og skolekonsulent fra Team Åben skole og prak-
sisfaglighed. 

 
Disse tre evalueringer vil blive anvendt formativt til at lave småjusteringer for kommende 
skoleår.  
 
I forbindelse med afslutningen af den 3-årige driftsperiode for fælles elevråd vil der blive 
lavet en summativ evaluering på såvel form som indhold. Denne evaluering vil anvendes til 
at udarbejde det næste 3-årige format for fælles elevråd.  
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