
Kommissorium for Uddannelsesudvalget 
 

Reference 

Uddannelsesudvalget – UU - er nedsat jf. Blokrådets Forretningsorden § 12. 

Kommissorium for Uddannelsesudvalget er godkendt på Blokrådsmøde 524, jf. BR-sag 524.d. 

 

Baggrund for Uddannelsesudvalget 

Den almene sektor er stærkt lovreguleret, ligesom beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt er særegent. Der 

er således et stort behov for både ekstern og intern uddannelse af beboerdemokrater i bebyggelsen. 

Formål 

At styrke beboerdemokratiet gennem uddannelse af beboere og beboerdemokrater. 

Opgaver 

 Forestå velkomstmøder for nye beboere. 

 Forestå temadage. 

 Fremme afdelingens deltagelse i kurser og konferencer i/om den almene sektor 

 Gennem uddannelse at styrke de enkelte udvalg i deres respektive arbejdsområder. 

 At tilbyde uddannelse til den enkelte beboerdemokrat, så denne kan varetage det 

beboerdemokratiske arbejde i Farum Midtpunkt. 

 Oplyse aktive beboere om uddannelsestilbud i/om den almene sektor. 

 

Kompetence 

Uddannelsesudvalget behandler ansøgninger fra beboerdemokrater om deltagelse på uddannelse, kurser 

og konferencer. Uddannelsesudvalget afholder velkomstmøder for nye beboere. Udvalget kan afholde 

kurser for beboere og beboerdemokrater internt i Farum Midtpunkt. Udvalget kan ikke selv arrangere 

eksterne kurser uden godkendelse fra Blokrådet 

Uddannelsesudvalget ansøger hvert år om økonomi til udvalgets arbejde med kurser og kursusdeltagelse.  

Sager, som vedrører råderet, husorden, vedligehold og lign., eller som er af arkitektonisk eller økonomisk 

karakter, skal forelægges driften, for at sikre at både driftsmæssige forhold og myndighedskrav er opfyldt, 

inden de rejses i Blokrådet. 

Mødefrekvens & afrapportering 

UU mødes 2 gange årligt. Herudover mødes UU til arbejdsmøder når der er kursusansøgninger mv. til 

behandling. Der vil blive taget kort referat ved alle møder, som sendes til Blokrådets Sekretariat. Ved 

behandling af kursusansøgninger udarbejdes kun beslutningsreferat i henhold til gældende 

persondataforordning.  

Udvalget skal afrapportere til Blokrådet minimum en gang i kvartalet om deres igangværende arbejde. 

Dette skal fortrinsvis ske på Blokrådsmøder – alternativt ved skiftlig afrapportering som offentliggøres i 

beboerbladet Midtpunktet (jf. Blokrådets Forretningsorden § 12, stk.5). 



Åbent/lukket udvalg: 

Uddannelsesudvalget er et åbent udvalg.  

Kontakt 

Kontakt Uddannelsesudvalget på email: uddannelsesudvalg@farum-midtpunkt.dk 

Den af udvalget udpegede kontaktperson har som opgave at meddele af- og tilgang af medlemmer til 

Sekretariatet. 

Behandling af persondata 

Udvalget er underlagt gældende persondataforordning, og skal derfor behandle persondata fortroligt samt 

være særligt opmærksom på, at personlige oplysninger ikke må videregives til tredje mand uden samtykke. 

 


