
Kommissorium for Aktivitets- og 
Kulturudvalget 

 
Medlemsstruktur 
Aktivitets- og kulturudvalget, AKU, skal minimum have 6 elever. Der søges en medlemsstruktur 
med repræsentanter fra alle årgange.  
 
Valgprocedure 
AKU tager imod alle ansøgere ved skolestart og AKU er derfor et åbent udvalg. Modtages der nye 
ansøgninger i løbet af skoleåret er det op til formanden, næstformanden samt læreren om der er 
behov for flere medlemmer i udvalget. 
Efter jul reklameres der for AKU i 1.G klasserne – er der behov for 2.G medlemmer, besøges disse 
klasser også.  
 
Poster i udvalget 
I april måned vælges det kommende års næstformand og formand, disse bliver dog stillet for et 
automatisk mistillidsvotum efter sommerferien, hvor de skal have er flertal af medlemmerne ”for 
sig”. Hvis både den valgte formand og næstformand går i 3.g efter sommerferien, vælges en 
næstformandssuppleant demokratisk mellem udvalgets 1.- og 2.g-repræsentanter på det 
konstituerende møde, hvor mistillidsvotummet ligeledes stilles.  
 
Afskedigelse af medlemmer samt mulighed for ”passive medlemmer” 
Har et medlem været inaktivt i en længere periode, kan formanden og næstformanden i samarbejde 
med læreren vælge at afskedige nævnte elev. 
Et medlem kan til enhver tid vælge at blive ”passivt” medlem – dette indebære en periode, hvor 
man har et mindre ansvar og kun deltager i selvvalgte møder. Dog har udvalget da ret til at tage 
beslutninger uden medlemmets samtykke. 
I midten af april går 3. g’ere over og bliver passive medlemmer, såfremt det ikke sker imod deres 
eget ønske. 
 
Ansvarsområder 

• Fællestimer 
Minimum en fællestime pr. årgang årligt. 
 

• Morgensamling 
En morgensamling for hele skolen, ugentligt (som udgangspunkt). Er der ikke noget relevant 
på programmet kan AKU selv aflyse morgensamlingen, AKU bedømmer selv hvad der er 
relevant. 

o I tilfælde af der er noget der henvender sig specifikt til en årgang, studieretning eller 
et fag, kan disse elever blive kaldt til ekstra morgensamling. 



Morgensamlingsbesked sendes ud senest to dage før morgensamlingen. Alle der vil sige 
noget til morgensamling skal melde tilbage senest dagen før morgensamlingen. Alle skal 
have noget visuelt i form af powerpoint eller en film at vise, imens de snakker til 
morgensamling, dette skal ligeledes være sendt til AKU dagen forinden morgensamlingen. 
Er der lærere, der har noget at sige, skal de på som det første. Derefter arrangeres indslagene 
efter faglig relevans. Alle der skal sige noget skal møde op til morgensamlingens start. 

 
• Budskabsuge  

Omkring november arrangeres en temauge, hvor der fokuseres på et specifikt emne med 
relevans til socialt sammenhold eller faglig udvikling. Der arrangeres events, film, lege og 
andet der skal rette fokus på det gældende budskab. 
Lærerne informeres i god tid, så de kan vælge at fokusere på emnet i deres undervisning. 
AKU står for nogle forslag til hvordan emnet kan bruges – dette er dog frivilligt for lærerne. 

 
• Julemåneden 

Der bliver vist julekalender på storskærm i agoraen. AKU står til rådighed for kantinen og 
Sund Skole udvalget til morgenmadsarrangementerne gennem december. Der afholdes 
juleafslutning i samarbejde med rektor, Sebastian og musikholdene. 

 
• NAG-natten 

Ligges i januar. Det er AKUs ansvar at stå for events, foredrag og salg af billetter såvel som 
reklame for arrangementet. Der samarbejdes med holdet for Natløbet. 

o Events kan for eksempel være politiske debatter, sportsarrangementer, film og serier 
samt en ”særlig” overraskelse (sumobrydning, tyreridning, humanbordfodbold og 
lign.) 
Der er tradition for at have en komiker ude. 

 
• 3.g’ernes morgenmad, sidste skoledag inden læseferien.  

Der bliver arrangeret morgenmad i samarbejde med kantinen og lavet et orienteringsløb. 
Orienteringsløbet består af konkurrencer og lege for 3.g klasserne. Der kåres bedste 
udklædning, vinder af orienteringsløbet, laveste fravær og højeste snit. AKU arrangerer 
desuden en fodboldkamp på Rundforbi for lærere og 3.g elever. 

o Ca. 30 skoledage inden sidste skoledag laves en nedtællingskalender, som hænges 
over scenen (den lille trappe). 

 
• Elevfredag 

Arrangeres i samarbejde med Elevrådet og Traditionsudvalget. En spilledag for eleverne på 
skolen. 


