
HOW TO KLASSEBESØG

Klassebesøgene er vigtige for elevrådsarbejdet. Det er her I kan være sikre på, at jeres
med-elevers stemmer bliver hørt, og samtidig en mulighed for at hverve nye
medlemmer til elevrådet. Det er vigtigt at give plads til, at alle elever på skolen bliver
hørt, så der er en så bred repræsentation som muligt.

Her er nogle gode råd til, hvordan I sikrer jer et godt klassebesøg:

● Besøgene kan have forskellige formål: oplysning, afstemninger, valg, reklame
for arrangementer osv. Det er vigtigt at have en klar retning og et fokus for jeres
besøg. Det skal være fokuseret og målrettet, så budskabet bliver fanget.

● Forbered jer på, hvad I vil sige, inden I tager afsted. Mange mister hurtigt
koncentrationen, så det er vigtigt at sige det vigtigste først.

● Skriv til læreren inden for at aftale, at I kommer. Så er læreren forberedt på, at I
tager noget af undervisningstiden, og I sikrer, at I er velkomne til at komme ind.

● Det er altid godt at have noget fysisk med, som folk kan interagere med.
Fx sedler med spørgsmål på, der skal besvares, eller online-afstemninger som
de skal tage stilling til.

● Der skal ikke tages stilling til meget store beslutninger, mens I er inde på
klassebesøget. I kan enten starte en proces med nogle store beslutninger fx
online eller ved at hænge en seddel i klassen.

● Det er altid godt at være mere end én afsted. Det er en god idé at være mindst én
fra den årgang, som I er ude hos. Det kan skabe større forpligtigelse, når det er
nogen, man kender eller kan identificere sig med.

● Hvis I vil sikre, at alle elever i klassen skal vide, hvad der er blevet snakket om,
så kan I evt. spørge om én i klassen vil skrive ned, hvad der er talt om. Så
kommer budskabet med til dem, der ikke var til stede under besøget. Som
elevråd selv, behøver I kun at tage noter, hvis I skal huske noget vigtigt eller der
har været et resultatet af en afstemning eller lignende.


