BYRÅDS

DAG EN 2020

Kære elevråd

Det er med stor fornøjelse, at vi inviterer jeres formand og næstformand til

Byrådsdag for elevråd i Viborg Kommune
mandag den 16. november 2020 kl. 8.15 – 14.00 i byrådssalen på Viborg Rådhus

Sammen med Viborg Kommunes andre elevrådsformænd og næstformænd bliver de politikere for en dag.
Vi har inviteret formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Per Møller Jensen, til igen at styre de endelige økonomiforhandlinger, ligesom resten af udvalgets medlemmer er inviteret med som særlige gæster - klar til at
stille nysgerrige spørgsmål.
Det er dog elevrådsformændene og næstformændene,
der er dagens hovedpersoner. På dagen skal de være
med til at fordele 150.000 kr. – afsat af Byrådet – til udvalgte projekter, som skolerne har søgt om penge til.
Forud for Byrådsdagen skal I i elevrådet lave en ansøgning til ét eller to projekter, som I vil søge om penge til
at gennemføre på jeres skole.
I skal også forberede en præsentation og argumentation for ansøgningen, som fremlægges på Byrådsdagen.

På selve dagen bliver pengene fordelt efter en forhandling mellem elevrådsrepræsentanterne. Det betyder
også, at kun nogle skoler vil få penge med hjem til at
gennemføre deres projekter.
Den lokale presse er inviteret med til dagen.

Formål

Med Byrådsdagen vil vi sætte fokus på fællesskab, demokratisk involvering og det gode elev- og undervisningsmiljø.
Byrådsdagen skal:
• Give elevrådene en politisk stemme
• Give forståelse for en politisk proces fra start til slut
• Give indhold til elevrådsarbejdet med afsæt i praktisk erfaring og konkrete resultater
• Skabe fællesskab på tværs af skolerne

Ansøgning
Der er frist for indsendelse af ansøgninger den 20. oktober 2020.
Det gør I på www.viborg.dk/byrådsdagen, hvor I også finder ansøgningsskema, power point-skabelon til jeres
præsentation og program. I kan også se billeder af projekter fra tidligere år.
I kan søge om 1-2 projekter pr. skole. Det eneste krav er, at projekterne skal betyde noget for fællesskabet på
jeres skole. I kan f.eks. søge om en legekasse, bord-bænkesæt, bordfodbold, legehuse, sofagruppe, vægudsmykning eller noget helt andet. I må gerne tænke stort og kreativt.

Vi ser frem til en spændende og lærerig dag sammen med jer!
Venlig hilsen
Jesper Okholm, Brian Albæk Jensen og Brian Roed/Skoleledere

