Kommissorium for Skole og Forældres Politikudvalg (PU)
PU har til formål at forberede og kvalificere hovedbestyrelsens (HB) politiske drøftelser.
PU består af 3 medlemmer: 2 medlemmer udpeget af og blandt HB for et år ad gangen, samt den
siddende formand eller næstformand. Udpegningen af de 2 medlemmer finder sted på det første
ordinære HB-møde efter et Landsmøde.
Til hvert politikemne tilknyttes der op til 2 HB-medlemmer. Disse udpeges af HB i forbindelse med
valg af politisk emne.
Til Politikudvalget knyttes en fast sekretær fra sekretariatet, hvis opgave det er at understøtte
udvalgets arbejde.
Under ansvar over for HB har PU til opgave:
-

At komme med forslag til kommende politikemner til HB´s vedtagelse.
At levere et nyt politisk diskussionsoplæg på hvert andet HB-møde
At kvalificere og justere disse oplæg efter HB´s drøftelse.
At fremlægge forslag til endeligt politikpapir og efterfølgende loyalt tilrette politikpapiret efter
HB´s anvisninger.

Et politikformuleringsforløb ser således ud:
HB-møde 1:
HB vælger et politikemne og udpeger op til 2 ad hoc medlemmer, som supplerer de 3 faste
medlemmer.
Mellem HB-møde 1 og 2:
PU udarbejder diskussionsoplæg om emnet og forbereder HB-drøftelse
HB-møde 2:
HB drøfter PU´s diskussionsoplæg
Mellem HB-møde 2 og 3:
PU indarbejder resultater fra HB-drøftelse i et egentligt politikoplæg
HB-møde 3:
HB drøfter PU´s forslag til endeligt politikpapir og godkender politikpapiret, evt. med anvisninger
om ændringer. HB kommer med ideer til strategi for opnåelse af de politiske mål.
Efter HB-møde 3:
PU tilretter politikpapiret efter HB´s evt. anvisninger. PU orienterer HB om det endelige politikpapir
og politikpapiret offentliggøres. Formandsskabet og evt. forretningsudvalget fastlægger i
samarbejde med sekretariatet strategi for opnåelse af de politiske mål.

PU er nedsat af HB og refererer til HB.
PU fastsætter sin egen forretningsorden og konstituerer sig med formand, som er ansvarlig for
fremdrift i PU.
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