
Møde 2: 3.-5 december 2021
Dagsorden Referat

Fredag

19:00
- Velkommen og hej-runde

- Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Tappe
Referent: Asta

19:15
- Nyt fra udvalgene

Gejst:
- Skrevet ud om spor:

- Svar ølhold på facebook

Shout:
- Shout på mandag
- Ny Shout, der skal laves begivenhed

på facebook

Rejser: Skal sættes i salg tidligere, og antal
deltagere nedjusteres til 40 eller en busfuld

19: 30: Ryd op i google drev

20:30: HYGGE (medbring gerne en quiz
eller andet sjovt, hvis du har en i ærmet)

Lørdag

9:15: Mødestart, godmorgen og hej

Gry forklarer lige det nye Google-drev og
mail-system.

Sorteret Google drev:
- Husk at slette undervejs på drevet
- Nyborg er flytte kaptajn
- Vi skal have rykket det sidste fra det

gamle til det nye drev
- Læg aktiviteter i spas mappe
- Vi kan printe, have wifi og koble mail

til egen mail

SHouts: hvem kommer, hvad skal der
gøres, skal nogen be’ om hjælp osv.

Jule SHout mandag:
- Nørre alle, kl 16-18.30
- Der skal betales for lokaler og

handles ind
- Der skal handles æbleskiver og til

juleklip som skal være gratis
- Opslag skal sendes ud igen
- Gertrud har lavet en quiz
- Evt. låne Raptus soundbox til

julemusik banko

Hvem gør hvad:



- Gertrud køber juleklip - ikke
nødvendigt, Dorthea har fikset det

- Asta handler æbleskiver, 80-100
æbleskiver + saft + mælk + kaffe

- Print bankoplader på SH
- Gertrud ændre tidspunkt på

begivenhed og slå opslag med
reminder op

Ølsmagning SHout:
- Tidspunkt: 18. januar
- Sted: Fairbar
- Nyborg og Tappe laver begivenhed
- Måske skal der laves en quiz

11:00: Jan kommer forbi Ny forstander: Claus Staal fra 1. januar.
Snak om ansættelsesproces og kvaliteter
for en ny forstander og Jakobs exit.

Nyt fra skolen:
- frilufts-bygningen bliver brugt godt.
- Evt. byg skulpturværksted.
- Højskolen skal til at brande sig selv

igen, da der bliver færre elever de
næste 10 år.

- Karin er flyttet selvom hun har
bopælspligt.

- Nye rejsedestinationer: færre
flyrejser og mere miljøvenlige rejser

Elevstævne: Balance i forhold til
Elevstævne lige efter rejser - det er for
hårdt for lærerne. Skal der ændres på
elevstævnet.

- Efteråret er meget komprimeret, da
det er et kortere ophold

- Skal elevstævnet evt. rykkes til
foråret. Jan foreslår weekenden
efter påske kunne passe ift. FDF
landsstævnet og helligdage og
rejser og SHak

- Elevstævne allerede i april 2022, så
der ikke går halvandet år i mellem.

- Bedre struktur for lærerne
- Evt. kan SHak rykkes til efteråret, så

SHak og elevstævne bytter
tidspunkt.

- Nye repræsentanter i
elevbestyrelsen, man vælges ind i
april, men begynder først efter
Gejst.



- Bedre generalforsamling, grundigere
taler

Håndværk:
- Håndværk bliver mere populært,

bliver udviklet pt.

Fremtidig møde (ideudveksling): Jan, Claus
og elevbestyrelsen i februar

- Hvordan skal samarbejdet være i
fremtiden

- Rejser, som vi havde aftalt med
Jakob, kan de stadig lade sig gøre

- Lærer hinanden at kende
- Skal vi være mere synlige på

højskolen som bestyrelse

Elevbestyrelsen: skal vi have en snak om,
hvordan man er medlem og kan man
træder ud, hvor meget skal det kræve at
være medlem. Hvad hvis man bliver for
presset.

Frokost

Gåtur og frisk luft

13:00: Gejst-udvalg holder møde med
Thomas, Elevstævneudvalg kan evt. kigge
på elevstævne næste år

Vi snakker om at rykke elevstævne til enten
weekenden efter påske, eller første
weekend i maj.

14.30 Morgensamling i december

Snak om elevstævne og mulighed for at
rykke denne

Vores generelle indstilling: vi vil gerne være
med til at rykke elevstævne, så det ikke
presser lærerne

Hvornår træder man ind som ny
bestyrelse?:

- Bestyrelsen kan fungere efter
skoleår, så man bliver valgt ind i
foråret, men først tiltræder efter
sommerens Gejst

- De, der bliver valgt ind kan måske
være med som en slags “føl” til
Gejst, inden de selv tager over

Forslag til, hvornår det skal ligge:
- Første weekend efter påske (22.-24.

april 2022)
- Første weekend i maj (6.-8. maj

2022)



Det skal ikke ligge meget senere pga.
eksamener

Forslag til ændringer i årshjul:
- Sjak foreslås rykket til start
september

Snak om elevforeningen generelt Gry: Et ønske om flad struktur, hvor der er
balance mellem at køre på rutinen/trække
på erfaring og prøve nye ting af. Der skal
være plads til både øl og hygge - men
måske bedre adskilt.

Tappe: Et ønske om at skabe SHin i det nye
år

Malthe: Et ønske om at vægte det sociale
og tid til også have det sjovt. Vi skal huske
at bruge højskolelærerne - de vil os det
godt.

Et fælles ønske om at bruge
mødeweekenderne til at få noget arbejde
fra hånden, så der ikke er så meget mellem
møderne.

Vi vil gerne være mere synlige på
elevholdene. Måske kan vi lave en aktivitet
med eleverne, når vi holder møder på
skolen, eller byde ind på faglige fredage.

Vi vil gerne undgå weekendmøder i
december. Hellere et dagsmøde, hvis vi
SKAL have møde.

Arbejdspunkter:
- Gejst
- Evt. videre oprydning i drev etc.

18:00-05:00: Hygge og fest og dans til den
lyse morgen

Søndag

8:00: Morgenmad og tak for nu



Møde 1: 5.oktober 2021

Dagsorden Referat

Velkommen og hej-runde
- Ordstyrer og referent

- Info om udvalg og SHEs arbejde
- Elevstævne
- Gejst
- SHout/SHin
- Rejseudvalg
- Webudvalget

Ordstyrer: Gry
Referent: Gertrud

Formål: Højskole for tidligere elever
- Elevstævne:

programplanlægning, bookings,
værter/tovholdere

- Gejst: organiserer undervisere,
programplanlægning, deltager på
(næsten) lige fod

- SHout: Pop-up i studiebyerne
arrangeret af andre (vi er
økonomisk støtte)

- SHin: Gamle elever tilbage på SH
og bruge skolens faciliteter

- F.eks. i samarbejde med
idrætsforeningen (et
selvstartet udvalg)

- Rejse: På tur med gamle elever
- Skitur og palæstina i

støbeskeen
- Webudvalg: opdater

hjemmesiden

Konstituering og fastsættelse af udvalg
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Repræsentant i SHs bestyrelse

Konstitueringsproces
Uvildig person foreleder
konstitueringsprocessen, efter behov
(f.eks. en lærer)
Selve opstillingen foregår på
nedenstående måde ved både
formands-, næstformand- og
kasserervalget:

1. Opstillingsrunde: Folk foreslår
her hinanden eller sig selv
anonymt og skriftligt.

2. Erklæringsrunden: De
forskellige kandidater afviser eller
vedkender sig deres kandidatur,
men har ikke mulighed for at
argumentere mundtligt for eller
imod.

3. Afstemningsrunden:
Anonym skriftlig afstemning.

http://shelivet.dk


Formand: Gry
Næstformand: Malthe
Kasserer: Joakim
Repræsentant i SHs bestyrelse: Tappe

- Suppleant: Jonathan

Fastsættelse af udvalg
- Elevstævne:

- Tappe
- Joakim
- Nyborg
- Gry

- Gejst:
- Marie
- Gertrud
- Asta
- Dorthea
- Malthe

- SHout/SHin:
- Tappe
- Gertrud
- Dorthea

- Web:
- Gry
- Gertrud

- Rejse (ski + palæstina)
- Alle

- Bus
- Gertrud

Tour de Google Drev Udgiftsbilag-guide:
1. opret kopi af “udgiftsbilag

generel”
2. Udfyld korrekt (husk

billeddokumentation)
3. Upload i “økonomi”-mappen eller

send direkte til Joakim

Rejser
- Skiferie, hvad skal der ske Skiferie

Tilbud fra Unitas
Tid: uge 4
Sted: Trysil, Norge
Indhold:

- bus + færge
- skileje 5 dage
- husleje (hytter +

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MY6L9XApNCN2MKERJjlhMPrb1UPOEhX6/edit?rtpof=true#gid=2079371805
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MY6L9XApNCN2MKERJjlhMPrb1UPOEhX6/edit?rtpof=true#gid=2079371805
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6Tc4ScgP6XWVGlBaW5CODFVVVU?resourcekey=0-IGjqTYvPI7RaAS6dTvK1XA


samlingslokale)
- mulighed for alpin og langrend
- OBS: forplejning for egen

regning

Pris: 4095

Opgaver for os
- Igangsæt tilmeldingsproces
- Madordninger i hytter (f.eks.)

Tovholderer: Gry og Joakim
Praktiske hjælpere: Tappe, Gertrud,
Asta, Marie

Palæstina

Tid: Uge 27 (7-10 dage) 4.jul og frem…
- + Forberedende: 3 dage i

foråret (Kr.Himmelfart, 26.-29.
maj)

Sted: Palæstina (surprise)
Form:

- Sommerhøjskole → skolen kan
give et bidrag pr. elev
(økonomisk fordel)

Hvem:
- Ingen lærere på rejsen (det er

dyrt)
- Tidligere elever/os som

rejseledere (måske har rejst i
Palæstina før)

- Gerne tidligere SH-elever fra
Palæstina som guider derned

Udsigter: PR starter først i det nye år
(efter ski)

Sparringspartnere:
- KFUM og KFUK

(Palæstinanetværk)
- Folkekirkens Nødhjælp (NU)

Tovholdere: fastsætter efter jul



Møder resten af året Som udgangspunkt holdes møderne på
SH

- 3.-5. dec 2021
- 25.-27. feb 2022
- 8.-10. april 2022
- 4. juni 2022 - Aarhus

Status på Gejst 1.mart: deadline for SPOR-materiale osv.

15.marts: Tilmelding
- her skal alt ligge klar

30. juli: Vi ankomme til skolen

31.juli - 4.august: Gejst

Tilkendegivelser ift. SPOR
- Anna Bilde: Kor
- Mille Rebien: Friluft
- Søren Rønn: Friluft
- Rasmus Rønn: Drama

Lærerkontakt: Thomas

Opgaver
- lav opslag m. GEJST - mail, som

folk kan skrive til

Se mere i Gejst-mappen

SHouts og andre ideer Fodboldturnering:
- dagsarrangement til foråret
- deltagerbetaling (for mad)

JuleSHout
- forslag om klippe-klister på

Fairbar en søndag

Ideer
- Kor (SHout)
- Keramik (SHin) → kræver

tilmelding og
deltagerbegrænsning

- Kajak (SHin) → kræver tilmelding
og deltagerbegrænsning

- Pub-quiz på Fairbar
- Ølsmagning

Morgensamling på SH Morgensamling fra sidst ligger i drev,
hvis det er...

https://drive.google.com/drive/folders/1nRseUywOIuXmZPJlvkoDKBBrTzkCIGLv?usp=sharing


Dato: kommer (december engang)

DortheA, Joakim, Tappe

Punkter til næste møde Oprydning i /organisering af drev og
skabet på SH

Arbejdspunkter Kommunikation ud om skitur

SHout juleedition

6.december om eftermiddagen

To do
- Dorthea skriver til Maria ang.

Fairbar
- Anskaffelse af lidt juleklip

(LIDT)
- Æbleskiver eller

pebernødder
- jule-emoji-quiz
- julemusik-banko

Skriv til nye SH-folk i Aarhus om de
vil være medarrangører

Web: Opdater årgangsrep.- listen på
hjemmeside

Gejst

8.november: møde kl. 15
- Klostertorvet 10
- Hvad skal Gejst være?

9.november: Deadline for at skrive
opslag ud på FB

1.dec: deadline for SPOR-pitch

3.-5. dec: mødeweekend m. opsamling
på SPOR



1.marts: deadline for SPOR, så folk
kan tilmelde sig

Start forår: opstartsdag for
SPOR-undervisere i Aarhus

dokument

Møde 2: 3.-5 december 2021
Dagsorden Referat

Fredag

19:00
- Velkommen og hej-runde

- Valg af ordstyrer og
referent

19:15
- Nyt fra udvalgene

Gejst:
- Skrevet ud om spor:

- Svar ølhold på facebook
Shout:

- Shout på mandag

19: 30: Ryd op i google drev

20:30: HYGGE (medbring gerne en quiz
eller andet sjovt, hvis du har en i ærmet)

Lørdag

9:15: Mødestart, godmorgen og hej

Gry forklarer lige det nye Google-drev og
mail-system.

SHouts: hvem kommer, hvad skal der
gøres, skal nogen be’ om hjælp osv.

11:00: Jan kommer forbi

Frokost

Gåtur og frisk luft

13:00: Gejst-udvalg holder møde med



Thomas, Elevstævneudvalg kan evt.
kigge på elevstævne næste år

14.30 Morgensamling i december

Arbejdspunkter:
- Gejst
- Evt. videre oprydning i drev etc.

18:00-05:00: Hygge og fest og dans til
den lyse morgen

Søndag

8:00: Morgenmad og tak for nu


