BYRÅDS

DAG EN 2020

VEJLEDNING

til ansøgning til Byrådsdagen 2020

Hvert elevråd må søge om 1-2 projekter.

Præsentationen i Power Point skal indeholde:

Ansøgningsskema og power pointskabelonen skal udfyldes og uploades på www.viborg.dk/byrådsdagen
senest d. 20. oktober 2020. Hvis I har indhentet et tilbud, vedhæfter I det.

• Budget (hvad koster projektet?)
• Et billede af projektet
• Begrundelse for projektet (begrund, hvorfor netop
jeres projekt have penge, og beskriv hvilken forskel
det vil gøre på jeres skole)
• Beskrivelse af ansøgningsprocessen op til i dag. I kan
f.eks. komme ind på:
• Hvordan er processen foregået på skolen?
• Hvordan er processen foregået i elevrådet?
• Hvad har været let?
• Hvad har været svært?
• Har I snakket med skolebestyrelse, skoleledelse eller andre?
• Eller andre ting, I finder relevante for jeres præsentation.

I kan søge om penge til forbedring og udvikling af fællesskabsfremmende projekter på de enkelte skoler,
f.eks. legekasse, bord-bænkesæt, bordfodbold, legehuse, sofagruppe, vægudsmykning m.fl. Tænk gerne stort
og kreativt.

Power point-præsentation

Power pointskabelonen SKAL anvendes.
Skabelonen indeholder ét slide til at præsentere hvert
projekt og ét slide til at præsentere processen.

Power point-præsentationen må gerne indeholde lyd
eller video.

Præsentationen på dagen

På selve Byrådsdagen har I 3 minutter til at præsentere jeres projekt(er). Det kan være en fordel, at I øver jer på forhånd, så I kan nå at sige alt det, I gerne vil nå, på de 3 minutter.

Vigtige datoer
Dato

Aktivitet

September 2020

Efter valget af det nye elevråd formidler skolens ledelse sammen med elevrådskontaktlærer opgaven til elevrådet.

Løbende i efteråret
2020

Elevrådet indsamler og prioriterer ønsker til projekter og laver en ansøgning om midler
til 1-2 projekter inkl. power pointpræsentation.

20. oktober 2020

Frist for upload af udfyldt ansøgningsskema og power point præsentation på
www.viborg.dk/byrådsdagen
1. Ansøgningsskema med 1-2 prioriterede ønsker pr. skole uploades
2. Power Pointpræsentation uploades
3. Antal og navn på deltagere angives, inkl. eventuelle deltagende lærere

16. november

Byrådsdagen for elevråd afholdes

1. maj 2021 (senest)

Skoler, der er tildelt midler, har fået indkøbt og iværksat deres projekt. Billeder af projektet samt faktura indsendes til Sharifa Andersen på mail shand@viborg.dk. Herefter
overføres de tildelte midler.

