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Kommissorium for Kursusudvalget
Kursusudvalget har til opgave at behandle emner for, indhold i og tilrettelæggelse af Skole og
Forældres kurser.
Kursusudvalget består af tre medlemmer, valgt af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer, to
medlemmer valgt af og blandt instruktørnetværket, samt et forretningsudvalgsmedlem.
Medlemmerne vælges for et år ad gangen. Endvidere tilknyttes den sekretariatsmedarbejder der er
administrativ ansvarlig for kurser og instruktørnetværk.

Under ansvar over for Forretningsudvalget har kursusudvalget til opgave:








At følge med i medlemmernes og lokalafdelingernes aktuelle behov for uddannelse og
komme med forslag til kurser, som Skole og Forældre bør afholde/producere materialer til
At afholde Skolebestyrelsesseminarer og kursusaktiviteten på landsmødet
At følge med i behovet for uddannelse af instruktører og drøfte omfang af og indhold i
instruktøruddannelsen
At understøtte og videreuddanne instruktørnetværket
At være politisk garant for indholdet af foreningens kurser
At markedsføre foreningens kurser over for de fastsatte målgrupper
At inddrage foreningens Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og instruktørnetværk som
sparringspartner til kursusudvalgets fortsatte materiale- og metodeudvikling

Kursusudvalget er nedsat af Hovedbestyrelsen og refererer til Skole og Forældres
Forretningsudvalg.
Kursusudvalget fastsætter sin egen forretningsorden.
Årshjul for samarbejdet mellem Kursusudvalget (KU) og Forretningsudvalget (FU) om
kursusvirksomheden:
FU-møde i september:
-

KU-formanden præsenterer KU´s budgetmål for det kommende år fordelt på de forskellige
kursustyper inkl. de kurser der er en del af kommuneaftaler (kurser til skolebestyrelser,
forældre samt kommuner og andre) og skolebestyrelsesseminarer. Budgetmålet drøftes
med FU med henblik på hvilken indtægt og udgift der skal indføres i Skole og Forældres
samlede budget for det kommende år. Herefter udviklingsorienteret sparring med FU.

FU-møde i marts:
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-

KU-formanden præsenterer KU´s evaluering af det foregående års arbejde, herunder i
forhold til budgetmålene for året og den fastlagte strategi. Herefter udviklingsorienteret
sparring med FU.
KU-formanden præsenterer KU´s strategi for kursusvirksomheden, som den er præsenteret
i KU´s kommissorium, i det indeværende år eller flere år frem, blandt anden på baggrund af
arbejdsprogrammets ordlyd. Herefter udviklingsorienteret sparring med FU.

Godkendt af Hovedbestyrelsen 12. januar 2019

