BESTYRELSESKURSER
FOR
ELEVREPRÆSENTANTER
SKOLEÅRET 21/22
2. HALVÅR

Information til rektorer
At elevrepræsentanter er inddraget i
bestyrelsesarbejdet på den enkelte
skole er altafgørende for en
velfungerende, demokratisk
bestyrelse. Derfor er det vigtigt, at
eleverne er klædt ordentligt på til at
varetage denne rolle.
Vi afholder derfor kurser målrettet
elevrepræsentanter på
ungdomsuddannelser, der skal
klæde dem bedre på til arbejdet i
bestyrelsen. På kurset lærer
eleverne om økonomi og den
juridiske ramme for bestyrelsesarbejdet.

Eleverne får også
erfaringsudvekslet med tidligere
elevrepræsentanter, der fortæller
om, hvordan de bedst engagerer
andre elever i skolens liv og
udvikling.

Praktisk information
Kurser i foråret 2022:
København: 14. marts
Mellemfolkeligt Samvirke, København N

Aarhus: 9. maj
Aarhus Universitet. Frederik Nielsensgade 2-4, Aarhus C

Pris
Adgang til vores kurser i skoleåret 21/22 for op til fire
elever: 4.800 kr. eks. moms.
Pris for at sende en elev afsted på et kursus:
2.400 kr. eks. moms
Rabat for medlemmer af EEO, hvis de deltagende elever går på
en af de uddannelser der repræsenteres af EEO.

Oplægsholdere
Personer med speciale indenfor hvert sit område, og som kan
kommunikere til målgruppen, for eksempel fra UVM, advokater,
økonomichefer og tidligere elevrepræsentanter
Tilmelding
Tilmelding skal ske senest en uge inden det pågældende kursus.
Ved tilmelding gælder vores aflysningspolitik, som du kan finde på vores
hjemmeside www.esknet.dk
Vi følger naturligvis myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer vedrørende Covid-19

Program
09:15

Ankomst og let morgenmad

09:30

Velkomst og Præsentation

10:30

Elevens stemme i bestyrelsen

11:30

Juridiske Rammer

12:30

Frokost

13:15

Økonomi

14:30

Bidrag til Bestyrelsen

15:30

Opsamling og afslutning

15:45

Tak for i dag + Sandwich to-go

Bestyrelseskursus for elevrepræsentanter

Information til elever
Vores kurser er skræddersyet til dig, som elevrepræsentant. Kurset bliver
en spændende, lærerig og sjov dag, som du kan bruge i dit
bestyrelsesarbejde, men som du også kan tage med dig videre, hvad
enten det er foreningsarbejde, uddannelses- eller arbejdsmæssigt.
Der vil være rig mulighed for at snakke med de andre deltagere, dele
oplevelser og erfaringer og lære af hinanden. De andre deltagere vil
være elever fra hele landet, på tværs af ungdomsuddannelser, og du vil
lære en masse andre at kende.
De elever, vi indtil videre har haft som deltagere, har alle været enormt
glade for kurset. Det, de melder tilbage er, at de føler sig klædt godt på til
at indgå i bestyrelsen, at de har fået et større netværk, og ikke mindst, at
de har fået ny viden med hjem.

Hvad er Elev- og Studenterkooperativet?
Vi er ejet af syv forskellige organisationer i den danske elev- og
studenterbevægelse. Vores formål er at gøre livet som uddannelsesaktiv sjovere,
nemmere og bedre. Dette opnår vi gennem aktiviteter og projekter, der er
målrettet unge under uddannelse i Danmark.

KONTAKT &
TILMELDING
Kursusansvarlig Stefan Larsen
Mail: Kurser@esknet.dk
Telefon: 20 63 05 94

