Tech College Aalborgs elevforum mødes
2-3 gange om året. Læs her, hvad det går
ud på, og hvorfor du skal være med!

ELEVFORUM
– VÆR MED OG FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN SKOLE

ELEVFORUM HVADFORNOGET?
Elevforum er et åbent forum, hvor alle elever, der har lyst, kan deltage. Forummet mødes
ikke på faste tidspunkter. I stedet holdes der 2-3 temadage om året. Formålet med elevforummet er at give dig som elev mulighed for at få indflydelse på dit uddannelsessted.
Elevforummet arbejder i forlængelse af de lokale elevråd, hvilket giver dig som elev
mulighed for at få information og inspiration til elevrådsarbejdet. Forummet er en oplagt
chance for, at du som elev kan diskutere aktuelle emner med dine medstuderende på
tværs af uddannelsesområder.
Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO)
deltager ofte i elevforummets temadage.
EEO arbejder bl.a. for flere praktikpladser,
bedre praktikforhold og bedre arbejdsmiljø for dig og dine medstuderende.

Elevforummet arbejder med mange spændende spørgsmål. Der er ingen rigtige eller
forkerte svar, kun vigtige svar – og det er dem, du og de andre elever kommer frem til.
Spørgsmål til elevforummet kan fx være:
• Hvordan kan Tech College Aalborg blive en endnu bedre skole?
• Hvad kan jeg selv gøre som elev?
• Hvordan får vi et godt undervisningsmiljø?
• Hvilke sociale arrangementer mener I, vil styrke sammenholdet?
• Hvad synes I, skolens nye kommunikationspolitik skal indeholde?
• Hvad kan vi gøre for at inddrage elever i at spare på strømmen på skolen?
• Hvordan skal skolens alkoholpolitik være?

DERFOR VIL VI HAVE DIG MED!
For at Tech College Aalborg hele tiden kan være et godt sted at uddanne sig, er det
vigtigt for lærerne og ledelsen at høre din mening. Og det er lige præcis idéen med
elevforummet.
Men der er også masser af fordele for dig selv ved at være med:
• Du kan påvirke, forandre og forny undervisningsmiljøet på din skole.
• Du kan diskutere aktuelle emner med dine medstuderende på tværs af uddannelsesområderne.
• Du kan møde elever fra andre colleger/teknisk gymnasium og udveksle erfaringer med
dem.
• Du kan lettere blive hørt af skolens ledelse og lærere.
• Du får indflydelse på indretning af lokaler og undervisningens form og indhold.
• Du får indflydelse på arrangementer på collegerne/teknisk gymnasium.
• Din indsats i elevforummet kan skrives på dit CV
• Du kan deltage i EEO’s aktiviteter og landsrådsmøder, hvor alle elevrådsaktive fra
landets tekniske skoler og tekniske gymnasier er med.

SPØRGSMÅL
Vil du gerne vide mere om Tech College Aalborgs fælles elevforum og temadage, kan du
altid henvende dig til Sara V. Gallop, der er ansvarlig for elevforum.
Sara V. Gallop, ledelsessekretariatet, Øster Uttrup Vej 1, Lokale L 117
Mobil: 2526 6799, e-mail: svga@tcaa.dk
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