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Bygningen i Vejle var vært for en samling af omkring 60 af Vejles elevrødder, og efter kurser i 

alt fra kropssprog til debat, skulle repræsentanterne til dette skoleårs fælleselevråd vælges. 

 

Elevrødder fra alle kroge af kommunen mødte op ved bygningen i Vejle, og klokken 9 kunne 

Rasmus Graff, som er afdelingsleder hos uddannelse og læring hos Vejle Kommune byde 

velkommen, inden at Toke Ulstrup og Mia Christensen, som begge er medlem af  

Danske Skoleelever, tage over, og starte på dagens aktiviteter. 

 

Efter en kort opstart fik eleverne indsigt i hvad der blev lavet hos Danske Skoleelever, og fik 

samtidig en masse information om hvad man laver i et fælleselevråd. 

 

Eleverne skulle også selv i gang, og efter at være blevet præsenteret med idéudvikling skulle de 

selv finde en idé og udvikle den. Eleverne vendte tilbage til opgaven senere, da de blev stoppet 

af dagens første pause. 



 

Et kvarters pause, og så var eleverne klar igen. Denne gang skulle de belæres i kropssprog, 

kommunikation og taleteknik. 

 

Christensen og Ulstrup fik fortalt hvordan man bedst kan fremstå hvis man skal tale foran 

mange mennesker, eller til TV`et, og da han var færdig blev eleverne sat til at øve at tale uden 

at bruge ordet øh, en udfordring der gav problemer hos langt de fleste elever. 

 

Efter den udfordring var eleverne godt friske og motiverede da de skulle idèudviklingen. Meget 

forskelligt kom op at vende i de forskellige grupper, og man kunne mærke hvordan 

engagementet havde nået sit højdepunkt. 

 

Så blev det så tid til afstemningen til fælleselevrådet. Hvis man bliver valgt ind i fælleselevrådet, 

og går under 9. klasse, er man automatisk sikret to år i rådet. Det betød at de første 4 pladser 

allerede var optaget. 

 

9 elever stillede op til valget, og efter at have præsenteret sig selv var det op til resten af 

eleverne at bestemme repræsentanterne. 6 elever blev valgt ind, mens de resterende tre kom 

ind som suppleanter. 

 

Dagens sidste aktivitet var et kort kursus i digital dannelse. Rasmus Skjelborg som er 

organisationskonsulent for Danske Skoleelever stod for kurset, som bl.a bestod i at man skulle 

igennem en quiz for at finde ud af om man var digitalt dannet. 

 

Efter en aktiv dag kunne alle eleverne få fri. Folk var udmattede, men meget tilfredse med 

dagens forløb, og der var ingen tvivl om at hele arrangementet havde været en succes.  

 


