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Bestyrelsekursus for  
elevrepræsentanter 2018



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. DSA, der er en sammenslutning af en bred vifte af organisationer 
inden for elev- og studenterbevægelsen, afholder derfor kurser målrettet elevrepræsentanter på 
ungdomsuddannelser, der skal styrke deres rolle i bestyrelsen ved at give dem en større forståelse 
for blandt andet økonomi, den juridiske ramme for bestyrelsesarbejdet samt erfaringer fra tidligere 
elevrepræsentanter med, hvordan man bedst får elever engageret i skolens udvikling. Et kursus 
målrettet elever, hvor der er rum og plads til at stille spørgsmål. 

Vi kender uddannelsessektoren, 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 med andre elevrepræsentanter, som de løbende kan bruge i deres 
tid i bestyrelsen. 

Kurset er et endagskursus som i 2018 finder sted den 19. marts i Aarhus og den 5. november i 
København. For yderligere information kontakt udviklingskonsulent Aja Heinze på aja@dsfnet.
dk eller på 21 97 64 14. Tilmelding sker til samme mail med navn på deltagende elever samt deres 
mailadresse. 

Bestyrelseskursus for
elevrepræsentanter

Tidspunkt: 19. marts 2018 samt den 5. november 2018.

Sted: Centralt i Aarhus og København. Information om det konkrete sted følger. 

Pris: 1900 kr. pr. deltager eks. moms og dækker fuld forplejning, kursusbevis samt 
materialer.

Tilmelding: Tilmelding til kurset i Aarhus den 19. marts skal ske senest den 5. 
marts. Tilmelding til kurset i København skal ske senest den 21. oktober. 

Oplægsholdere: Personer med speciale inden for hvert sit område og som 
kan kommunikere til målgruppen, for eksempel fra undervisningsministeriet, 
advokater, økonomichefer og tidligere elevrepræsentanter

Praktisk information



elevrepræsentanter

”Det var generelt en 
god dag med mange 
forskellige vinkler. 
Bedst var nok temaerne 
om Strategi og Ledelse og 
Budget og Økonomi. Tak 
for en lærerig dag!”

09.30  Ankomst og morgenkaffe
10:00  Velkomst og introduktion til kurset
10:20  Bestyrelsesarbejdets ABC
11:15  Strategi og ledelse – bestyrelsesmødets formål
12:15  Frokostpause
13.00  Budget og økonomi
14.30  Pause
14:45  Elevernes stemme i bestyrelsen
15:45  Erfaringsudveksling
16:30  Opsamling og afslutning
17:00  Slut

”Jeg har fået meget ny information 
som er brugbar. Fedt at få tid til at 
diskutere de dilemmaer som kan 

opstå i en bestyrelse!”

Foreløbigt program

Kontakt & Tilmelding

”Jeg synes det var et meget fedt 
og spændende kursus med mange 

relevante aktører.  
Det var en super dag!”

Hvad siger deltagerne?

Aja Lykke Heinze 
aja@dsfnet.dk  
Tel: 21 97 64 14


