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NAG’s hueudvalg / Udvalgskommissorium 

 
Formål 

Årgangens hueudvalg står for valg og bestilling af studenterhuer og dertilhørende (f.eks. blå bog). 
Udvalget skal repræsentere hele skolens ønsker om studenterhue og forholde sig objektivt til valget.  

 

Medlemsstruktur og valgprocedure 

NAG’s hueudvalg består af 1-2 medlemmer fra hver klasse på den pågældende årgang.  

Medlemmer af udvalget findes i hver klasse på årgangen i løbet af 2. halvår af 2.g. I tilfælde af at 
mere end 2 personer melder sig, afholdes der demokratisk afstemning. Har klassen kun én 
repræsentant, udvælges der en suppleant. 

Formand og næstformand vælges på udvalgets første møde. 

 

Ændringer i medlemsstruktur 

Et medlems fravær fra 4 eller flere møder anses ikke som acceptabelt, da medlemmet i så fald ikke 
vil være i stand til at forholde sig til tidligere diskussioner m.m. Medlemmet bliver i så fald 
udelukket fra udvalget. Udmeldes begge medlemmer fra en klasse, er det fortsat disse elever, som 
bliver mellemled mellem klasse og udvalg, når der udsendes informationer om f.eks. 
opmålingsdage, frister og lignende.  

 

Ansvarsområder 

• Valg af studenterhuer  

Udvalget kontakter diverse firmaer og vælger herudfra, hvorfra årgangens studenterhuer 
skal bestilles. Firmaerne inviteres ud, huerne præsenteres, der kan evt. afholdes blindtest.  

Ved valg af studenterhuer er det et krav, at alle medlemmer er objektive i deres valg og 
forsøger at repræsentere deres respektive klasser (men må selvfølgelig gerne komme med 
egne erfaringer og lignende), og at udvalget i helhed repræsenterer hele skolens holdning. 
Det endelige valg træffes ved demokratisk afstemning. 
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• Hueopmåling 
Hueopmålingen aftales med firmaet, men foreslås at ligge i efteråret. 
 

• Blåbog 
I sammenhæng med valg af studenterhue står udvalget også for blåbog. Denne indgår gerne 
i samme pakke. 
 

• Kontakt til klasser 
Klassens repræsentanter sørger desuden for at informere egen klasse om beslutninger, 
arrangere evt. blåbogstur, m.m., samt at høre om klassen har eventuelle ønsker eller krav til 
studenterhuen. 

 

 


