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Formål
Formålet med Studierådet er at have et samarbejdsorgan, hvor emner, der har relevans for skolens
studerende, kan blive drøftet og bearbejdet, og hvor emner, der er besluttet i Samarbejdsudvalget
(SU), kan blive efterbehandlet og implementeret.

Organisering
Studierådet består af én studerende fra hver klasse på de fem afsluttende semestre, som har tæt
samarbejde med en repræssentant fra værkstedsskolen, og en studerende fra adgangskursus. Hvis
der viser sig behov eller ønske derom, kan en repræsentant fra afgangsklassen (6. semester)
ligeledes indgå i studierådet.
Repræsentanterne vælges i de respektive klasser/grupper.
Ved fravær til et studierådsmøde, informeres studierådsformanden om bidraget fra den fraværende
og tager dette med ved mødet, eller der kan deltage en stedfortræder for den fraværende.
Minimum en af landsrådsrepræsentanterne deltager på studierådsmøderne.
Studierådet vælger en formand, som også er repræsentant for de studerende i Samarbejdsudvalget
og i skolens bestyrelse, samt en repræssentant til studienævnet.

Opgaver
Studierådet skal dokumentere at de opfylder de opgaver, der er pålagt dem. Dette kan ske via
referater fra studierådsmøderne. Referaterne skal være tilgængelige på skolens hjemmeside.
Studierådets opgaver er som følger – dog ikke begrænset hertil:
o Drøfte og behandle emner der har relevans for skolens studerende.
o Planlægge og følge op på opgaver udstukket af Samarbejdsudvalget.
o Agere øverste instans i forhold til beslutninger som omhandler
Slagsiden/Krumtappen, samt overse overdragelsen til nyt semester. Almen drift og
vedligehold klarer 2. semester selv. Reglement hertil udleveres ved overdragelse.
o Sikre generel information om skolens kvalitetssystem, herunder forhold der
involverer de studerende f.eks. audits og resultater deraf. Kvalitetskoordinatoren kan
inviteres med på et studierådsmøde pr. semester til information om skolens
kvalitetssystem.
o Sikre information til nye studerende på skolen vedrørende studierådet, sociale
arrangementer på skolen samt eventuelle ordninger for studerende på Fredericia
Maskinmesterskole og Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg (f.eks. rabataftaler).

Ansvar
Formanden har ansvaret for dokumentationen omkring studierådet og varetagelse af de opgaver, der
er pålagt studierådet. Endelig har formanden ansvaret for informationen til Samarbejdsudvalget om
studierådets arbejde.
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Formanden har ansvaret for at sikre, at studierådets opgaver bliver behandlet og løst, og hvert
studierådsmedlem har ansvaret for positivt at medvirke til opgavernes løsning samt til at informere
til og fra de studerende, vedkommende repræsenterer
Formanden er desuden ansvarlig for, at de beslutninger, der bliver taget, gennemføres.

Beføjelser
Studierådet har beføjelser i den udstrækning, som Samarbejdsudvalget mener er hensigtsmæssigt
for, at studierådet kan varetage sine opgaver.
Studierådsformanden kan frit kopiere dokumenter til studierådsarbejde.

Definitioner:
Et kommissorium definerer de arbejdsopgaver og beføjelser, et udvalg har.
Grundlag, referencer og bilag:
KH-2,03 – Kommissorier generelt
Dagsordener til studierådsmøder
Mødereferater fra studierådsmøder.

Bilag

Reference dokumenter

Relaterede standarder

Ændringer foretages i denne revision

