
KURSUS FOR ELEVTEAMS
FG 2021

RITA



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. to årlige møder i 1.g/ tre møder årligt i 2.g og 3.g

▸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 få 10-15 min. af undervisningen til et 
klassemøde, hvis læreren varsles i god tid.

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









ÅRSPLAN FOR ELEVTEAM I 1.G
AUGUST/SEPTEMBER

Før skolestart: Teamledermøder  i 1g

• Møde med UL om intro-planer i 
grundforløbet

‣ Introaktiviteter og grundforløb

NOVEMBER/DECEMBER

Møde mellem elevteam og lærerteam, uge 48  
(lærerteamet indkalder). Mødet har fokus på:

‣ Opstart i den nye studieretningsklasse, 
herunder klassens trivsel og 
klasserumskultur

‣ Input til klasseteammødet, uge 49

‣ Input til elevsamtaler (SUS 1), uge 2-3

‣ Studieretningsdag, 25. januar eller 3.maj  
2022

JANUAR/FEBRUAR/MARTS

Elevsamtaler uge 2-3

Mulig studieretningsdag 25. januar 2022

Møde mellem lærerteam, elevteam og UL (uge 6). 
Mødet har fokus på:

‣ Opfølgning på klassesamarbejdet

‣ Inputs til klasseteammødet, uge 8-9

‣ Inputs til elevsamtaler (SUS 2), uge 13-
14

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

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

MAJ/JUNI

Mulig studieretningsdag 3. maj 2022

KLEVA 2: lærerteam, studievejleder og UL



FÆLLES DISKUSSION AF DILEMMAER

1. Hvordan holder man bedst et møde med klassen? Og hvad gør man, hvis elever 
udebliver?

2. Hvordan forbereder man bedst et klassemøde?

3. Hvad gør man, hvis der ikke er opbakning fra klassen til de initiativer, elevteamet 
tager?

4. Hvad gør man, hvis klassen ikke kan blive enige om noget?

5. Hvad gør man, hvis én i klassen ikke trives?

6. Hvordan forbereder man sig på et teammøde med klassens ledelsesteam og UL?

7. Hvad gør man, hvis klassens lærere beder elevteamet om at løse noget, som 
elevteamet ikke har lyst til at medvirke i?



FORSLAG TIL ELEVTEAMETS VIDERE 

DRØFTELSER

1. Diskutér, hvordan I som team vil gribe jeres opgave an. Lav 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 ‘FG GYMNASIEKLAR’, I har fået?

3.    Diskutér: Hvad er klassen god til, og hvad kan vi godt blive bedre til?

- Studieplaner og skriftlige afleveringer

- Elevsamtaler

4. Hvor vil I skrive referater fra møder med klassen og teamlærerne, så I kan finde  
dem frem igen?




