Referat fra DFE møde 15.9.2016 på TEC Frederiksberg, SJV-7, 2. sal, VVS’eren
Tilstede: Tina Sørensen (TEC Gladsaxe/SKP Hvidovre), Tobias Knudsen (EUX Ballerup), Anita
Kedia (KUA) (referent)
Dagsorden:
1. DFE vedtægter og notat om styrkelse af elevdemokratiet på TEC
Fortsættelse fra DFE mødet 30.8.32016: DFE skal have vedtægter der opfylder kravene i
bekendtgørelsen om elevråd, og som beskriver den fremtidige struktur for elevrådsarbejdet.
2. Elevforum:
Fortsættelse fra DFE mødet 30.8.32016. Der skal tages stilling til tema for elevforum
Evt.

Ad 1.
Grundet mange afbud til mødet og ingen tilbagemeldinger på notatet på mail, var det ikke muligt at
udarbejde et udkast til vedtægter for DFE.
Beslutning: Rikke i Direktionssekretariat udarbejder et forslag til vedtægter, som DFE kan
kommentere på over mail. Vedtægterne vedtages i forbindelse med Elevforum 26.10.2016.
Vedtægterne kan til enhver tid tages op til revision.
Ad 2.
Der er ikke kommet forslag til tema på facebook.
Beslutning: Fastholde overordnet tema som det står på plakaten ”Hvordan oplever du din
uddannelse? Hvordan kan TEC blive en bedre skole”
Vedr. annoncering:
•
•
•

På Elevplan – lige som sidst. Det var sådan Tobias hørte om Elevforum
Elevforum plakaten: Fremhæv, at vicedirektør Morten Emborg kommer. Den direkte kontakt
til direktionen appellerer til eleverne
Kan www.tec.dk/for-elever blive mere mobil-kompatibel? Og træde tydeligere frem på
forsiden af www.tec.dk?

Evt.
Status og næste skridt ift. rekruttering af elever til DFE:
Der er ikke kommet nogen mails til elevraad@tec.dk
Idéer fra DFE ift. rekruttering af EUD elever til DFE:
•
•

Uddele flere postkort (samme som i velkomstmappen)
Finde ud af, hvilke adresser der har aktivt fredagsbar/fredagscafé

•
•
•

Eleverne skal vide, hvad vi laver på et DFE møde. Kende til agendaen. Gerne nogle
håndgribelige punkter
Møderne skal ligge lige fra frokost (inkl. sandwich) og to timer frem. Antagelse: Mange EUD
elever vil ikke gå glip af undervisningen for at gå til 2 timer DFE møde 4-5 gange om året.
Der er flere elever i SKP Hvidovre, der er interesseret i at deltage i elevdemokratiet

