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KAOS-udvalg  
 
Kaos udvalget består af 12 elever; fire fra hhv. 1.g, 2.g og 3.g. I august måned i hvert skoleår vælges fire nye 
medlemmer fra 1.g til at indgå i udvalget.  
 
 

Formålet med Kaos udvalget er: 

 at planlægge og afholde innovative og anderledes arrangementer i løbet af året med henblik på at 
skabe en større fællesskabsfølelse for alle gymnasiets elever 

 at vise elever og omverden, at det er muligt at føre en idé ud i livet, selvom det til tider kan virke 
vanskeligt og udfordrende.  

 at engagere sig i Stairway-projektet ved 
o at arrangere en fest på Walthers, hvor entré går til Stairway 
o at være med til at reklamere for Stairway og hænge plakater op 
o at være med til at lave VIP-oplevelse for klassen, der vinder bedste idé 

 

Dato og økonomi for sammenkomster generelt 

1. Projektplan (datoer og emner) for arrangementer aftales ved skoleårets start med Jakob 
Thomsen og Ayla Uslu. 

2. Ændringer i datoer og/eller arrangementer aftales løbende med sekretær Ayla Uslu og 
uddannelsesleder Jakob Peter Thomsen. 

3. Praktiske aftaler vedrørende arrangementer aftales på et fælles møde før arrangementets 
afholdelse samt løbende op til arrangementet med sekretær Ayla Uslu.  

4. Udgifterne til arrangementer afholdes af Skanderborg Gymnasium. Udvalgets økonomi styres af 
økonomisekretær, Randi Klemmensen, og uddannelsesleder, Jakob Peter Thomsen. Regnskab 
styres og afstemmes af økonomisekretær, Randi Klemmensen. 

5. Udvalget laver budget før hvert enkelt arrangement, som afleveres til økonomisekretær, Randi 
Klemmensen, og uddannelsesleder, Jakob Peter Thomsen. Udvalget har et ansvar for at medvirke 
til en sund økonomi.  

 

Gæster til arrangementer generelt 

Arrangementer arrangeret af Kaos-udvalget er for gymnasiets elever og kun disse. Udvalget har et ansvar 
for at udvikle, planlægge og afvikle arrangementer, som er for alle elever på Skanderborg Gymnasium. 
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Faste begivenheder 
Tidspunkt Begivenhed 

august måned Audition for nye putter i udvalget 

november/december 
måned 

Stairway-fest på Walthers 

december måned Julenissejagt med julekalender 

marts måned Spirit week 

april/maj måned Oplæg for hele skolen med det formål at styrke det sociale sammenhold  
 

Herunder skal udvalget kunne finde på nogle sjove/ skæve begivenheder i løbet af skoleåret, som kan 
foregå i frikvartererne og efter skole. Det er kun fantasien, der sætter grænser! 
 

Elevambassadører 

Medlemmer af kaosudvalget har en særlige rolle som elevambassadører for Skanderborg 
Gymnasium. Det betyder, at udvalgsmedlemmerne har adgang til skolens Instagram-, snapchat og 
Facebook-konto. Udvalgsmedlemmerne laver i løbet af året reklame for arrangementerne på 
Skanderborg Gymnasium på de tre platforme. Reklameindslag godkendes altid af Ayla Uslu eller 
Jakob Thomsen inden offentliggørelse. I forbindelse med åbent hus laver elevambassadørerne små 
videoklip som reklamefilm for åbent hus og er til stede på selve dagen for åbent hus.  

 

 


