Bestyrelseskursus for elevrepræsentanter
På alle landets ungdomsuddannelsesinstitutioner sidder der elevrepræsentanter i bestyrelserne. Disse elever
har et stort ansvar og er med til at løfte et vigtigt arbejde for hele institutionen ved at sikre sammenhængen
mellem bestyrelsen og dagligdagen på institutionen. Samtidig er det for mange af disse elever deres første
møde med bestyrelsesarbejde og ledelse. Rigtig mange af dem kunne bidrage meget mere til institutionerne,
hvis de fik en grundig opkvalificering, så de bedre kunne tage del i bestyrelsesarbejdet.
Derfor har vi i samarbejde med elevernes organisationer taget initiativ til at tilbyde kurser for elever, der
sidder i bestyrelser. Kurserne skal give eleverne en grundig indføring i bestyrelsesarbejdet og nogle af de
emner, som vi oplever størst efterspørgsel på fra elever samt rektorer og direktørers side. På den måde kan
elevrepræsentanterne blive et endnu større aktiv i bestyrelsesarbejdet.
Vi kender uddannelsessektoren i Danmark og elevernes hverdag og har udviklet programmet i tæt dialog
med elever, rektorer og direktører i Danmark. Derfor kan vi tilbyde skræddersyede kurser til eleverne, der vil
give værdi for dem, for dig som rektor/direktør, og for hele bestyrelsen. Kurset vil end videre give eleverne
et netværk af andre elevrepræsentanter, som de løbende kan bruge i deres tid i bestyrelsen. Eleverne vil
ligeledes modtage et bevis efter endt kursus.
Næste kursus vil finde sted allerede den 5/11 i København. Kurset er et endags kursus som finder sted og
koster 3.000 kr. pr deltager. De næste kurser vil blive holdt 4/2 i Århus og den 1/4 i København.
For yderligere information kontakt udviklingskonsulent Jens Bonde Mikkelsen på jens@dsfnet.dk Tilmelding
sker til samme mail med navn på deltagende elever samt deres mailadresse.

Program
09:30 Ankomst
Kaffe og te
10:00 Velkomst og introduktion til kurset
Program for dagen og introduktion til hinanden.
10:30 Budget og økonomi
Forstå budget og regnskab, og hvordan du kan sætte dit fingeraftryk på institutionens økonomi.
12:00 Frokost
12:45 Strategi og ledelse – bestyrelsesmødets formål
Forstå hvordan institutionen ledes. Hvad er formålet med de enkelte bestyrelsesmøder og hvordan
kan du som elev bedst opnå indflydelse?
13:45 De juridiske rammer for en bestyrelse
En indføring i bestyrelsesarbejdets formelle og juridiske rammer.
14:30 Pause
14:45 Elevernes stemme i bestyrelsen
Fortællinger fra tidligere elevrepræsentanter og aktive i studenterbevægelsen. Hvad er deres
erfaringer og hvad har de brugt dem til efterfølgende.
15:30 Erfaringsudveksling
Hvad er ens rolle som elevrepræsentant i bestyrelsen? Hvordan kan man som elevrepræsentant
bidrage til ledelse af institutionen ved at være elevernes stemme?
16:30 Opsamling og afslutning
Tak for i dag. Hvad tager I med jer hjem?
Uddeling af diplomer til alle deltagere.
17:00 Slut
Sandwich til at tage med hjem.

