
Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til
generalforsamling

lørdag d. 3. september 2022 kl. 16:00-17:00

Dagsorden
1. Valg af dirigent, to stemmetællere og protokolfører
Dirigent: Ditte Trier
Stemmetællere: Marie og Naja
Protokolfører: Cecilie Malling-Jørgensen

2. Formandens beretning:

Præsentation af bestyrelsen:
Louise Frandsen
Vibeke Melisa van Medevoort
Andreas Packroff
Anders Grøhn Jensen
Cecilie Malling-Jørgensen

Suppleanter
1. supp. Ida Thomsen

2. supp. Niklas Rander

Poul Erik Slabiak
Gitte Madsen

Elevrepræsentanter

7 årgangsrepræsentant
Rasmus Lynggård Reiter - går ud.

6. årgangsrepræsentant
Ditte Trier

5. årgangsrepræsentaner
Naja og Mads

4 årgangsrepræsentanter
Rikke, Marie og Martha

Vi har det seneste år holdt møder på lærerskolen, men er man forhindret kan man være med
online. Vi har fundet ud af at disse hybrid møder faktisk kan fungere.
Det er dog dejligt at mødes i virkeligheden. Vi mødes ca. 4 gange om året
Vi vil vældigt gerne sætte gang i flere aktiviteter i elevforeningen.



der er mange forslag på bordet og slet ikke sikkert vi skal gennemføre dem alle, men for at tage
et par eksempler:

Online
med potentiale
for at mødes)

Hjemmeside med en online database
for undervisningsmaterialer, årsplaner
o.l.

Lokale DFL facebook grupper - til
sparring og både formel og uformel
kommunikation

Faciliterede grupper, hvor uddannede
fra lærerskolen kan tilmelde sig ud fra
hvor de bor, så man kan mødes
med/sparre med/snakke med folk der
arbejder i samme landsdel som én selv.

Deltagelse i
aktiviteter der
allerede foregår
på Lærerskolen

Invitation og information om
Fællestime Arrangementer

Lægge op til at tidligere elever fra
skolen kan komme og afholde en
faguge

Events/oplæg/ak
tiviteter der kan
afholdes i
samarbejde med
Lærerskolens
nuværende
studerende
og/eller ansatte

En festival som er lavet i kombination
mellem skolens nuværende studerende
og elevforeningen, hvor aktiviteter er
en mulig sparring og mendling mellem
de nuværende og de tidligere elever. Et
eksempel på faglig aktiviteter kunne
være Ditte og dilemmaerne, hvor der
kan tages dilemmaer op som sker ude i
skolerne.

Andre events -
eventuelt med
afholdelse på
Lærerskolen

Faciliteret af
elevforeningens
medlemmer.

PPD dage med underviser. Sparring
med andre der underviser i samme fag.

Musik og øl/vand på trækvogn gennem
Ollerup.

Workshops



Potentielt
rammesat af
bestyrelsen

Flere gammel-elev dage: Hvad skal jeg
sige? Det er bare for fedt

Faciliterer Kurser for gamle
studerende. PPD, fortælling. M.m

Sangaften - lørdag, så alle kan være
med

Andet
Mulighed for at åbne møder til
bestyrelsens møder - så man kan
komme med inputs til møderne eller
forslag til

Vandreture

Vi modtager gerne flere forslag. Det vi bruger mest tid på er elevmødet og få arrangeret det. Vi
vil gerne have at det skal være hyggeligt at komme her som tidligere elev og vil gerne gøre alt
hvad vi kan for at det bliver rart og festligt.

Vi har dog et dalende medlemstal og det kan godt skræmme mig lidt, da der jo kun er en
elevforening, hvis vi har medlemmer. Jeg ved ikke om det er besvær med betaling (at få det
tilmeldt til PBS) eller om det er forglemmelse. Her taler vi også om forskellige muligheder for
betaling, hvordan vi kan gøre det lettere, så man ikke skal huske at betale en gang om året.
Det er i hvert fald fakta at der på vores facebookside er 824 medlemmer og i virkeligheden har vi
250 betalende medlemmer.
Jeg bliver jævnligt spurgt om hvad man får for kontingentet. Man får ‘refleksioner’ tilsendt og
det tager temmelig mange penge af kontingentet. der bliver betalt for kørsel til møderne.
Derudover sørger vi for hilsner til runde fødselsdage, jubilæer og lign. til de ansatte på
Lærerskolen. Elevforeningen har et medlem i styrelsen. Og så arrangerer vi jo elevmødet.
Men jeg har også gået den sidste tid og funderet om det at få noget for pengene. Er det ikke nok
at støtte elevforeningen på den frie lærerskole, som jo danner bro mellem lærerskolen og
tidligere elever og ansatte?
Skal der være udbytte af at betale til en forening? Jeg er da med i foreninger, hvor jeg betaler, for
at støtte en god sag og ikke nødvendigvis får noget ud af det.



Vi taler meget om hvordan vi kan få flere medlemmer. Der er prøvet mange tiltag. og vi vil blive
ved med at tænke på nye ting, der forhåbentlig kan give et større medlemstal. Vi modtager gerne
forslag.

I år afprøver vi noget nyt til elevmødet:
Vi laver afkrydsning af de deltagende til aftenarrangementet. Hvis der er afbud, kan vi godt tage
folk ind. Dette er for, at køkkenet ikke bliver overbebyrdet.
Vi har givet baren til 4 årgang, så det er dem der køber ind og få indtjeningen.
Vi har også valgt at få et band på til festen i aften. Det er ikke sikkert vi vil gøre det hvert år, men
sådan bliver det i år.

Til slut vil jeg sige tak til resten af bestyrelsen, for nogle gode snakke og godt samvær i årets løb.
Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning:
Lone: Input til snak om medlemsstal - enten tage stilling til at gøre noget meget aktivt for at få
medlemstallet op eller lægge det lidt i bero i noget tid.
Christopher: foreslår 5 års medlemsskaber. Større indbetaling på én gang og man skal kun minde
folk om det hvert 5. år
Ditte Trier: Det handler om, at gøre noget nyt med elevforeningen, mere end det handler om
decideret medlemstal.

3. Orientering om Den frie Lærerskole ved en lærer og en elevrepræsentant
(Fremskudt til kl. 11.00-12.20 i dramasalen sammen med tillidsmændene)

4. Fremlæggelse af årsregnskab og status
Kommentarer til årsregnskab:
Styrelsen (Peter Bendix) bakker gerne op om eventuelle arrangementer. De vil gerne bidrage til
arrangementer, hvor man samler tidligere studerende rundt omkring i landet. Man kunne afholde
arrangementer og foredrag der omhandler skolerelevante emner: en specialegruppe der fortæller, en
ekspert der holder oplæg, ringe til friskoleforeningen og snakke om friskolerne.
Elevforeningen er lærerskolens bagland, og man kan eventuelt ringe til de andre foreninger
“Vi snakker bedst om det faglige, hen over en fadøl. “faglig fadøl””

5. Behandling af indkomne forslag
(Eventuelle forslag, der ønskes behandlet og sat under afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ved vedtægtsændringer se i vedtægterne)

Forslag om vedtægtsændring. Der tilføjes “At drive en hjemmeside og andre digitale platforme
med følgende indhold:” og vedtægten “Orientering fra skolen i form af referater fra
bestyrelsesmøderne” udgår.

6. Valg til bestyrelsen for en toårig periode, samt valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år;



På valg er:
● Louise Frandsen
● Vibeke Melisa van Medevoort
● Andreas Packroff
● 1. suppleant Ida Thomsen
● 2. suppleant Niklas Rander

Vi skal huske at diskutere om årgangsrepræsentanter skal blive siddende så mange når de bliver 6.
årgangsrepræsentanter (til dels pga. kørselspenge)

Andreas og Niklas er valgt ind i bestyrelsen for en 2 års periode. Vibeke og Louise har stemmelighed.
Elevforeningen afgør selv hvordan vi gør det. Ida Thomsen er valgt som 2. suppleant.

7. Valg af revisor:
På valg er:

- Lone De Blanck.
Lone er genvalgt.

8. Valg af tillidsmænd, samt valg af 3 suppleanter til tillidsmandskredsen for 1 år

Vi skal have valgt 5 ind.
Tillidsmandskredsen er et bagland, som lærerskolen bruger, til at spørge ind til at drive læreruddannelse.

- Frederik Bilgrav
- Ditte Trier
- Kit Madsen
- Heidi Sandberg
- Fie Bjerring

Disse 5 blev valgt ind i tillidsmandskredsen.

9. Eventuelt (under dette punkt kan der intet vedtages)

Ditte: Som første gang man er til elevforeningsmøde, er det vildt ærgerligt at starte ud med at snakke om,
at vi mangler medlemmer

Vibeke: Vi skal snakke om vedtægtsændringer, så der ikke går et helt år før man kan stille forslag.

Naja: Man kan finde vedtægterne inde på hjemmesiden

Ditte: Interessant med ad hoc - udvalg. (Så vi kan have flere ind). Det tager vi til efterretning og arbejder
vider emd på næste på. Om vi kan lave en udvidelse af den måde vi arbejder på.


