Kommissorium for UHS

Kommissorium

Udvalget for handicap og særlig
tilrettelæggelse
Udvalget er en del af DOF’s samlede organisation, hvorfor det er relevant at tænke
bredt, i samarbejder og i synergier.
Formål og opgaver
Udvalget har overordnet til opgave at:
• fungere som visionær sparringspartner og bidrage med viden og information fra hverdagen til sekretariatet.
• bidrage til at styrke kvaliteten i medlemsskolernes undervisning, herunder også at bidrage med ideer og sparring
ift. kompetenceudvikling og kursusvirksomhed til glæde og gavn for medlemsskolerne.
• bidrage til gensidig inspiration mellem udvalget, DOF’s medlemsskoler, sekretariatet og landsstyrelsen.
• bidrage med ideer og sparring ift. interessevaretagelse inden for bl.a. undervisning med supplerende grundtilskud
under folkeoplysningsloven, specialundervisning og ordblindeundervisning m.v. samt handicappolitik
i mere bred forstand.
• sørge for orientering af landsstyrelsen.
• bidrage med input til DOF’s virksomhedsstrategi på området.
• udvalget skal årligt høres ift. landsorganisationens budget for det kommende år.

Det praktiske

Organisering

Udvalget udpeger en stedfortræder for formanden.
Udvalgets sekretær er den til enhver tid af sekretariatet udpegede medarbejder i udvalget.
Dagsorden udarbejdes af formanden og udsendes af sekretæren via mail til udvalget en uge forud for mødet.
Mødereferatet lægges på Medlemsnet, når det er godkendt af
udvalgets medlemmer.
Udvalget afholder som udgangspunkt tre til fire møder om året
og fastsætter selv sin arbejdsplan.

Udvalget forventes at bestå af ca. 5 medlemmer. Landsstyrelsen

Udvalgets formand orienterer om udvalgets arbejde i forbindelse med landsstyrelsens møder og orienterer udvalget om
relevante dagsordner eller beslutninger fra landsstyrelsen.
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udpeger ét medlem til udvalget, som er formand. Formanden
og sekretæren udpeger i fællesskab yderligere medlemmer
til udvalget. Det forventes, at udvalgsmedlemmerne samlet
repræsenterer variationen i målgrupper m.v. inden for området,
herunder også den almene undervisning under folkeoplysningsloven. Opstår der vakante pladser, udpeger udvalget i
fællesskab med sekretæren selv yderligere medlemmer.

