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Elevrådets arbejdsplan for fokusområder det kommende skoleår 15/16
Elevrådet har i skoleåret 14/15 oplevet mange spændende forandringer. Dels har elevrådet gennemgået en
rokade, der har skabt faste rammer omkring, hvad elevrådet står for, hvem der bestyrer hvilke poster, og dels
opnået langt større engagement og beskæftigelse i form af nye tiltag og fokusområder. Det nyreformeret
elevråd har derfor haft fokus på at skabe et solidt samarbejde med bestyrelse, ansatte og elever, for på den
måde, at kunne skabe et velfungerende og synligt elevråd. Elevrådet vil gå det kommende skoleår i møde
med højere ambitioner end nogensinde før. Det er vigtigt eleverne har sin stemme. Elevrådet er til for dem.
Det har derfor været en vigtig sag for elevrådet at skabe nogle fokusområder, som elevrådets arbejde vil tage
udgangspunkt i. Dette sikrer, at man har et elevråd, der arbejder bevidst og målrettet, samt give klar besked
om, hvad elevrådet vil opnå.
Elevrådet vil fokusere på:

Forbedringer af dagligdagen og trivsel:
-

Som elevråd handler det om at lytte til de elever, der går på gymnasiet. Hvilke ønsker har de til, at
dagligdagen forbedres og derved gør det bedre at være elev på Høng Gymnasium. Dette område
afspejler i særdeleshed ambitionen om samarbejdet med gymnasiets elever, og er udelukkende
baseret på elevernes ønsker. Derudover er trivsel en stor del af det, at være elev på et gymnasium. Vi
vil gennem undersøgelse bearbejde og forbedre, den allerede velfungerede trivsel på gymnasiet.

Samarbejde:
-

Kommunikation:
Kommunikation er en vigtig faktor, når man driver en virksomhed. Ligesom det er vigtigt at der er
kommunikation mellem ansatte og ledelse, er det vigtigt at der er kommunikation mellem elevråd og
såvel ledelse som lærere, øvrige personalegrupper og elever. Det er vigtigt, at man kommunikerer,
hvis der skal være mulighed for at skabe ændringer. Elevrådet vil gerne opnå langt bedre
kommunikation på gymnasiet og vil derfor fokusere på, hvordan vi opnår bedst mulig
kommunikation mellem alle grupper.

-

EUX:
Da EUX på Høng Gymnasium & HF er blevet en fast tradition, vil vi fokusere på et større
samarbejde med eleverne fra Høng Landbrugsskole. Der er allerede repræsentanter i elevrådet fra
hver klasse, og initiativer på kryds af gymnasium og landbrugsskole er i gang med at blive etableret.
I øvrigt vil vi fokusere på, at der bedre formidling af informationer til EUX-klasserne.

Håndtering af eksamensangst:
Håndtering af eksamensangst er et kursus, der bliver tilbudt dem, der er ramt af eksamensangst. Dette er et
yderst formidabelt tilbud, og vi vil derfor gerne hjælpe med at reklamere for kurset. Vores intention er, at
hvis vi formidler ’’fra eleverne til eleverne’’ når vi flere. Det er en unik chance, skabt af ildsjæle, hvilket
elevrådet påskønner og sætter fokus på promovere.

Sociale events:
Sociale events vil være en af de topprioriteter, vi i elevrådet vil have. Elevrådet fokuserer på sammenhold og
fællesskab; dette kan ske gennem sociale events. Vi vil derfor fremsætte forslag om sociale events, og
forhåbentlig møde stor tilslutning. Dette er en måde at styrke samarbejde, fællesskab og sammenhold på,
også på kryds af klassetrin. Allerede i skoleåret 14/15 er der arbejdet med kommende sociale events, der vil
blive arbejdet videre med.

Mindre fravær:
Som et nyt fokusområde har vi i år valgt at fokusere på, at fraværet blandt elever skal sænkes. Både det
skriftlige og personlige. Vi vil arbejde med, hvad der kan lægge til grund for fraværet og hvordan vi
efterfølgende kan motivere folk til at møde op og lave afleveringer. Derudover vil vi arbejder med, hvordan
vi undgår konflikt i tilfælde af, at elev og lærer er uenige om, hvorvidt fraværet er berettiget eller ej. Dette er
en aktuel problemstilling, vi vil fokusere på gennem året.

Foredrag:
Det kommende skoleår skal både være lærerigt og underholdene. Samtidig er det også vigtigt at få viden
omkring det, der foregår ude i verden. Vi vil derfor fokusere på at få spændende foredragsholdere ud på
gymnasiet, der vil fortælle om deres oplevelser. Dette kan både være fra organisationer, arrangementer,
foreninger, frivillige tilbud, arbejde etc. Det skal være spændende at være gymnasieelev, hvilket vi tillige vil
have stort fokus på.

Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles
interesser for skolen.

Venlig hilsen
Elevrådsformanden, næstformanden og elevrådet.
§ 1., stk. 2. Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser for skolen.

