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Kommissorier fra cheftutorerne  
 

• Medlemstal og medlemsstruktur:  

- 5 cheftutorere: 3 fra 3.g og 2 fra 2.g 

- 39 tutorere (afhængig af antal startende klasser, hhv. 3 for hver klasse). Dette tal er inklusiv de 

fem cheftutorer. 

- Cheftutorerne vælger én kontaktrepræsentant, som står for kontakt til elevråd og for at holde 

cheftutorernes kort til elevrådslokalet.  

 

• Valgprocedure:  

- De fem cheftutorere skal holde et lille oplæg om sig selv foran skolen og fortælle, hvorfor 

personen er den bedst egnede til jobbet som cheftutor. Derefter vælger skolen fem.  

- Valget bliver hold omkring juletid. De tidligere cheftutorer står for afholdelse af valget i 

samarbejde med elevrådet.  

- De fem demokratisk valgte cheftutorere vælger så de 39 (afhængig af antal startende klasser, hhv. 

3 for hver klasse) tutorere via en skriftlig ansøgning.  

- Cheftutorerne er valgt for ét år af gangen og skal derfor stille op igen efter sommerferien, hvis de 

ønsker at fortsætte. 

- Cheftutorerne læser og sorterer ansøgningerne ud fra ansøgernes kompetencer. Når tutorerne er 

valgt, inddeles tutorerne i trioer (bestående af tre tutorere). Disse trioer får hver tildelt deres egen 

klasse, som er deres hovedklasse, som de skal følge under introforløbet.  

 

• Formål og arbejdsopgaver:  

- De fem cheftutorer skal vælge de resterende 39 tutorer samt danne trioer. Derudover skal de fem 

cheftutorere være bindeled mellem lærere og de øvrige tutorere. Samtidig skal de arrangere 

introforløbet i selskab med lærerne.  

- Tutorerne har som formål at være rollemodeller for de nyankomne 1.g'ere. De skal vejlede og 

følge dem i introforløbet samt have fokus på klassens elever og deres sammenhold.  

- Både cheftutorerne og tutorerne deltager i alle 1.g'ernes aktiviteter under introforløbet.  

- Både cheftutorerne og tutorerne skal bruge størstedelen af de tre første skoledage med deres 1. g-

klasse.  

- Både cheftutorerne og tutorerne har til pligt at møde op til kursus dagen inden skolestart. Udover 

det skal cheftutorerne komme to dage før skolestart, hvor tiden skal bruges på planlægning osv.  
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- Både cheftutorerne og tutorerne skal være med på elevernes introtur. 

 


