Beslutningsreferat fra DFE møde 30.8.2016 på TEC Frederiksberg, SJV-7, 2. sal, VVS’eren
Tilstede:
H.C. Ørsted Frederiksberg: Jasper, Jacob, Emil, Rasmus, Emilie
H.C. Ørsted Lyngby: Denis, Asger
TEC Gladsaxe/SKP Hvidovre: Tina, Mikkel
KUA: Anita Kedia
Dagsorden:
1. DFE vedtægter og notat om styrkelse af elevdemokratiet på TEC
DFE skal have vedtægter der opfylder kravene i bekendtgørelsen om elevråd, og som
beskriver den fremtidige struktur for elevrådsarbejdet. DFE skal udarbejde forslag til
vedtægter, som skal godkendes på elevforum 26. oktober.
De nuværende procedurer for elevrådet på TEC opfylder kun delvist kravene i
bekendtgørelsen. Det gælder både indholdet og det formelle omkring vedtagelse. Samtidig
er procedurerne ikke opdaterede i forhold til faktisk praksis.
Chefgruppen har 30.8 drøftet et notat fra KUA og Direktionssekretariatet med en række
forslag til hvordan elevdemokratiet kan styrkes på TEC. DFE skal kommentere på
forslagene.
Ifølge bekendtgørelsen skal elevrådet have vedtægter, der som minimum skal indeholde
bestemmelser om størrelse, valg af medlemmer, afholdelse af elevmøde, økonomi og
regnskab og fremgangsmåde ved vedtægtsændringer.
2. Elevforum d. 26. oktober:
DFE skal vælge et tema til elevforum så planlægningen kan komme i gang.
Evt.

Ad. 1
Kommentarer til notatet om styrkelse af elevdemokratiet sendes til Anita.
Anita sender bekendtgørelsen om elevråd samt vedtægter fra Lyngbys og Frederiksbergs elevråd.
Elevrådsrepræsentanterne i DFE sender forslag til vedtægter rundt på mail (DFE mailinglisten er
opdateret og vedhæftet mailen), så kigger vi på forslagene på næste DFE møde. Rikke i
Direktionssekretariatet skriver de endelige forslag til vedtægter sammen, som indstilles til
godkendelse på elevforum 26. oktober.

Ad 2.
Elevforum holdes i ”Skyen” SJV-7
Forslag til tema samles ind via TECs facebook. DFE vælger tema. Der reklameres for tema
brainstormen på facebook ved hjælp af plakat eller lign. gennem Mikkel og Tina, SKP i Hvidovre,
efter aftale med MarCom. Ånden på elevforum skal være positive møder med nye mennesker.

EVT.
Eniga-IT
DFE ønsker indblik i:
-

Politikken bag Enigas behandling af data om elevernes brug af internettet
Mangelfuld service/support overfor medarbejdere (instruktører) og elever i Hvidovres
praktikcenter

Denis og Tina vil tage kontakt til TECs bestyrelses medarbejderrepræsentant

Næste møde:
Aftales på Doodle (Anita opretter). Mødet handler kun om vedtægter, samt videre planlægning af
elevforum.
Møder skal ligge efter kl. 16, helst ikke tirsdage

Opgaver inden næste møde kommer på mail (Anita):







Kommentere på notatet med forslag til styrkelse af elevdemokratiet på TEC (alle)
Sende forslag til DFE vedtægter rundt i DFE (alle)
Plakat eller lign. om tema-brainstorm til elevforum på facebook (Tina og Mikkel)
Opslag på Facebook om tema-brainstorm til elevforum (MarCom)
DFE mailinglisten opdateres (Anita)
Doodle (Anita)
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