Stu
uderan
nderep
presenttation
i sk
kolans olika besluts
b
sorgan
n.
Ar betsorrdning
Faststtälld av rektoor 2011-07-14
4
Sttatens syfte med
m att ge stöd till folkbbildningen är:
ä
- att stö
ödja verksam
mhet som biddrar till att stärka
s
och uttveckla demookratin
- att bid
dra till att gö
öra det möjliigt för männ
niskor att påvverka sin livvssituation och
o
skapa engageman
ng att delta i samhällsutvvecklingen
- att bid
dra till att utjämna utbilddningsklyfto
or och höja bildningsniv
b
vån i samhället
- att bid
dra till att brredda intressset för att ök
ka delaktighe
eten i kulturrlivet
a
vi därrför med detta uppdrag.. Vi informeerar alla stud
derande
Påå Munka follkhögskola arbetar
om
m vilka rättig
gheter de haar att vara reepresenterad
de där beslutt om skolan fattas och vilka
skkyldigheter som
s
följer avv det.
Liinjeråden:

Alllmän kurs:
Koonstskolan
H
Hälsocoach
M
Mat & miljörråd:

Skkolans styreelse:

De studerande haar rösträtt
Linjerådens uppggifter och saammansättning finns i bbilaga 1.
mankallandee: linjeledaree
Samm
Varjee mentorgru
upp väljer 1 representant och 1 ersätttare.
K1 occh K2 väljer een represen
ntant vardera
a samt ersätttare
2 representanter och 2 ersätttare
De studerande haar rösträtt
I Maat- och miljörrådet kan dee studerande
e påverka m
mat-och miljö
öfrågor,
det viill säga bidraa till att skap
pa en trivsam
m studiemilljö utifrån ettt hälsopersp
pektiv.
Varjee linje utser 2 representaanter. Från ser-viceenhe
s
eten deltar 3
medaarbetare.
Samm
mankallandee: servicecheef
De sttuderande haar närvaro- yttrande- occh förslagsräätt men inte rösträtt.
Har rätt
r att till prrotokollet få antecknad avvikande
a
m
mening.
Styrelsens uppgiffter är reglerrade i ägarfö
öreningens sstadgar.
uduppgifter är att årligen
n fatta beslu
ut om folkhöögskolans
Huvu
verksamhet och eekonomi.
Samm
mankallandee: styrelsenss ordförande
e/rektor
nt och 1 ersättare
Elevrådet utser 1 representan

ud:
Skkyddsombu

Elevrrådet utser ((i regel 1 skyyddsombud per
p linje)
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E
Elevråd
det
Skka representtera de olika linjerna i M
Munka Ljung
gby
7 lledamöter och
o 7 ersättarre
Ellevkårsstyrellsen

Linjeerna nomineerar kandidaater senast 12
2/9.
AK: 4+4,
4
Konst:22+2 och Hälsocoach: 1+11
Medd
dela Leif nom
mineringarn
na senast 13/9
Filialerna i Perstoorp och Helsingborg utser sina elevvkårsstyrelseer
Olikaa kommittéeer inrättas effter behov.

östterminen
ns start, 19//9, kl.13.00
0
Ellevrådets styyrelse väljs vid ett storrmöte vid hö
- fyllnadssval kan bli aktuellt un
nder vårterm
minen
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