
 
 
 

 

 

Til ledelsen 

 

Invitation til Byrådsdag for elevråd i Viborg Kommune 
Byrådet har afsat 150.000 kr. til en elevrådspulje, som skal bruges til at invitere elevrådsrepræsentanter fra 

alle kommunens folkeskoler til en byrådsdag. 

Den 20. november 2018 afholdes en byrådsdag for elevrådene i Viborg Kommune, hvor formand og 

næstformand fra alle Viborg Kommunes skoler vil trække i tøjet som politikere for en dag.  Byrådet har 

afsat 150.000 kr. til en elevrådspulje, som på denne dag skal fordeles til projekter, som understøtter 

fællesskabet.  

Forud for dagen har elevrådene på de enkelte skoler udarbejdet en ansøgning til 1-2 projekter som de 

ønsker at gennemføre ligesom de har forberedt en præsentation og argumentation for deres ansøgninger.  

På selve dagen fordeles pengene efter en forhandling mellem elevrådsrepræsentanterne med borgmester 

Ulrik Wilbek som ordstyrer. Forhandlingerne foregår i byrådssalen på Viborg Rådhus. 

Formålet med Elevrådspuljen 2018 er at skabe et fællesskab for Viborg Kommunes elevråd og lade dem 

prøve kræfter med en politisk beslutningsproces, som munder ud i konkrete projekter. 

Med Elevrådspuljen 2018 skal der sættes fokus på fællesskab, trivsel samt det gode elev- og 

undervisningsmiljø. 

Ideen bag 

Ideen bag projektet er, at elevrådene skal 
 

- Opleve demokratisk involvering  
- Fornemme en politisk proces fra start til slut  
- Få et nyt indhold i deres elevrådsarbejde med afsæt i praktisk erfaring 
- Opleve at se konkrete resultater af deres elevrådsarbejde 
- Opnå forståelse for og kendskab til det store fællesskab på tværs af Viborg Kommunes skoler 

 
Hvad kan der søges om? 

Der kan ansøges om 1-2 projekter pr. skole. Det eneste krav er, at projekterne skal virke fremmende for 

fællesskabet på den enkelte skole. Der kan fx søges om en legekasse, bord-bænkesæt, bordfodbold, 

legehuse, sofagruppe, vægudsmykning, eller noget helt andet. Elevrådene må gerne tænke stort og 

kreativt.  

Økonomi  

Skolelederen er garant for, at det bevilgede ønske bliver købt hjem til skolen, også selvom man ikke får hele 

det ansøgte beløb. For de skoler, som får tildelt midler fra puljen, vil egenfinansieringen dog maks. være 

25% af det ansøgte beløb. 

Hvis I har spørgsmål kan de rettes til kahc@viborg.dk  

Vi ser frem til en spændende og lærerig dag med jeres elevråd. 

 

Venlig hilsen 

 

Børge, Brian og Brian 
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Invitation til Byrådsdag i Viborg Kommune 
 

Kære elevråd  
 

Jeres formand og næstformand er inviteret til Byrådsdag for elevråd d. 20. november 2018. 

Her skal I sammen med Viborg Kommunes andre elevrådsformænd og -næstformænd trække i tøjet som 

politiker for en dag.   

I skal være i byrådssalen på Viborg Rådhus og til at styre dagen har vi inviteret borgmester Ulrik Wilbek. 

Formålet med Byrådsdagen er, at I skal være med til at fordele 150.000 kr., som byrådet har afsat til en 

elevrådspulje. Det betyder, at I forud for Byrådsdagen skal lave en ansøgning til 1eller 2 projekter, som I 

gerne vil have penge til at gennemføre på jeres skole. I skal også have forberedt en præsentation og 

argumentation for ansøgningen, som skal fremlægges på Byrådsdagen.  

På selve dagen fordeler I pengene efter en forhandling mellem jer elevrådsrepræsentanter, hvilket også 

betyder, at kun nogle af jer vil gå hjem fra dagen med penge til at gennemføre jeres projekter. 

 

Formålet med Elevrådspuljen 2018 

Med Elevrådspuljen 2018 vil vi sætte fokus på fællesskab, trivsel og det gode elev- og undervisningsmiljø. 

Formålet med Elevrådspuljen 2018 er, at skabe et fællesskab for jer elevråd i Viborg Kommune og samtidig 

give jer muligheden for at prøve kræfter med en politisk beslutningsproces, som skal ende med at blive til 

konkrete projekter.  

Derudover er ideen, at I skal:  
- Opleve demokratisk involvering  
- Fornemme en politisk proces fra start til slut  
- Få et nyt indhold i jeres elevrådsarbejde med afsæt i praktisk erfaring 
- Se resultater af jeres elevrådsarbejde 
- Opnå forståelse for og kendskab til det store fællesskab på tværs af Viborg Kommunes skoler 

 

Hvad kan der søges om? 

Der kan ansøges om 1 eller 2 projekter pr. skole. Det eneste krav er, at projekterne skal 

betyde noget for fællesskabet på jeres skole. I kan fx søge om en legekasse, bord-

bænkesæt, bordfodbold, legehuse, sofagruppe, vægudsmykning eller noget helt andet. I 

må også gerne tænke stort og kreativt.  

På de følgende sider kan I finde mere information om både dagens program, 

ansøgningsskema og en power pointskabelon I kan bruge på Byrådsdagen. 

Vi ser frem til en spændende og lærerig dag sammen med jer! 

 

Venlig hilsen 

 

Børge, Brian og Brian 

 


