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PROGRAM

1. ELEVTEAMETS ROLLE 
OG SAMARBEJDE MED 
LÆRERE OG 
UDDANNELSESLEDER 

2. ÅRSHJUL FOR 
KLASSEAKTIVITETER OG 
-SAMARBEJDER I 1.G 

3. VÆRKTØJER TIL 
DRØFTELSE AF 
STUDIEKOMPETENCER 



ELEVTEAMETS ROLLE OG SAMARBEJDE MED LÆRERE 
OG UDDANNELSESLEDER 

▸ Et styrket elevteam, der er tættere på lærerteamet og 
uddannelseslederen (UL) 

▸ Min. tre møder årligt 

▸ Se beskrivelse af elevteamets rolle og opgaver i Metroen 

▸ Fællesdiskussion: Hvordan kan elevteamet bedst kommunikere med 
klassen forud for møder med lærere og UL?  

▸ Grundregel 1: Elevteamet kan altid få 10-15 min. af undervisningen til et 
klassemøde, hvis læreren varsles i god tid. 

▸ Grundregel 2: Elevteamet kan altid bede om at længere tid til at mødes - 
UL kan oprette en særlig lektion hertil i skemaet.









ÅRSPLAN FOR ELEVTEAMET I 1.G

GRUNDFORLØB 

‣ Elevteamet er ikke aktivt før november, hvor 
studieretningsklasserne er dannet 

EFTERÅRSSEMESTER 

Møde mellem elevteam og lærerteam, uge 
48 (lærerteamet indkalder): Forberedelse til 
klasseteammøde uge 49, hvor I kan give jeres 
inputs til følgende fokuspunkter: 

‣ FG Gymnasieklar: Klassens studieparathed 

‣ Metrokompetencer 

‣ Studieretningsprofilering (herunder 
studieretningsdagen, 10. januar 2020) 

‣ Klassesamarbejde om almendannelse og 
studiekompetencer (‘den gule model’) 

‣ Inputs til elevsamtaler med lærerteamet 
(uge 50/51) 

‣ Øvrige inputs fra elevteamet om trivsel mv.

FORÅRSSEMESTER 

Møde mellem lærerteam, elevteam og UL (uge 
6) 

‣ Opfølgning på klassesamarbejdet 

‣ Forberedelse til klasseteammødet i uge 
8-9. Fokuspunkterne for mødet er de 
samme som på mødet i november. 

‣ Øvrige inputs fra elevteamet om 
elevsamtaler, trivsel mv. (uge 12-13) 

KLEVA 1: lærerteam, studievejleder og UL (uge 
10-11) 

Møde mellem lærerteam, elevteam og UL (uge 
16-17) 

‣ Opfølgning på klassesamarbejdet 

‣ Øvrige inputs fra elevteamet om trivsel mv. 

KLEVA 2: lærerteam, studievejleder og UL 
(25.-26. juni) 



FORSLAG TIL ELEVTEAMETS VIDERE 
DRØFTELSER

1. 

Diskuter, hvordan I som team vil gribe jeres opgave an. Lav en gerne en plan for, hvad I 
skal (fx 2-3 måneder ad gangen). 

2. 

Forbered, hvilke inputs I vil tage med på det snartkommende møde med jeres lærerteam: 

Klassens trivsel og klasserumskulturen 

Studiekompetencer og almendannelse (brug ‘de gule’ oversigter, I har fået) 

Diskuter: Hvad er klassen god til, og hvad kan vi godt blive bedre til? 

Elevsamtaler 

Studieplaner og skriftlige afleveringer 






