Forretningsorden for Campusrådet for Campus Frederikssund
§1.
Campusrådet for Campus Frederikssund er et råd, der er sammensat af lederne for de
uddannelsesinstitutioner, og for ungevejledningen, der er bosiddende i og omkring
Campus Frederikssund. Derudover består rådet af repræsentanter fra Frederikssund
kommune og Frederikssund Erhverv. Rådet blev stiftet d. 19.8.2011.
§2.
Rådet har til opgave at iværksætte fælles initiativer, der fremmer følgende visioner:
• At gøre Frederikssund til en spændende og attraktiv uddannelsesby
• At sikre et uddannelsesudbud til så mange unge som muligt i kommunen
• At skabe et ungdomsmiljø i byen, der sikrer at alle involverede unge får et godt
socialt netværk
• At sikre at samarbejdet omkring frafaldstruede unge forhindrer et reelt frafald
• Sikre at unge under uddannelse får et bredt kendskab til fremtidige uddannelses- og
jobmuligheder (punkt tilføjet d. 28.01.2016)
§3.
Campusrådets sammensætning:
CampusU10
FGU Nordsjælland
Frederikssund Erhverv
Frederikssund Gymnasium
Frederikssund kommune, herunder Ungekontakten og UU Nordsjælland
Klubberne i Frederikssund

SOSU H
Trekløverskolen, afdeling
Marienlyst U/NORD, Frederikssund
TEC

Hver institution stiller med en repræsentant og en suppleant (med møderet) til
Campusrådet. Herudover udpeges en elev fra hver af
ungdomsuddannelsesinstitutionerne, som deltager en gang årligt i Campusrådet.
§4.
Campusrådet konstituerer sig med en formand og en sekretær. Formanden er talsmand
over for pressen og tegner rådet udadtil. Sekretæren og formand sørger for indkaldelse
til møderne. Referatet udarbejdet på skift mellem mødedeltagerne. Formand og
sekretær vælges for 2 år ad gangen.
§5.
Campusrådet holder møde mindst én gang i kvartalet.
§6.
Campusrådet har ingen selvstændig økonomi, men de deltagende selvstændige
institutioner bidrager hver især til de aftalte aktiviteter. Formanden udarbejder et
årligt budget, som skal præsenteres og godkendes på skoleårets første
campusrådsmøde.
§7.
Campusrådet kan nedlægge sig selv, hvis over halvdelen af medlemmerne har et
ønske herom.

Forretningsordenen er blev opdateret ift. rådets medlemmer og rådets opgaver d.
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