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Overskrift 

 
HBs kontakt til udvalg og fora i Arenaen 

 
Baggrund 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Arenaen blev det besluttet, at der på dette HB-mødet i november skulle ses 
på HBs kontakt til udvalg og fora i Arenaen. På HB-mødet i november var der mulighed for HB til at komme 
med input, og på dette møde skal den fremtidige kontakt besluttes. Indholdet i forslaget er også behandlet på 
FU-mødet i december 2017. 
 
Indstilling 
 

HB skal beslutte godkende fremtidig kontakt til ambitionsudvalg og fora 
 
Ideen 
 
I Arenaen har HB direkte kontakt til ambitionsudvalg, skoleforum, internationalt forum og uddannelsesforum. 
Det betyder, at HB godkender formand og kommissorium og at formanden deltager på LM. Når HB skal 
godkende formand og kommissorium betyder det i praksis følgende: 

• HB får forslag til formand til kommentarer og godkendelse. Som udgangspunkt er det via mail, men 
hvis det er umiddelbart inden et HB-møde foregår det på mødet. Først når HB har haft mulighed for at 
kommentere forslag kontaktes mulige formænd 

• HB får oplæg til kommissorium til kommentarer og godkendelse. Enten via mail eller på et HB-møde. 
Først når HB har haft mulighed for at kommentere oplæg deles det med evt. ny formand.  

• Når der er valgt en ny formand laves endeligt kommissorium i samarbejde med vedkommende og 
dette godkendes af HB enten på HB-møde eller via mail. 

• HB sidder ikke automatisk med i udvalg eller fora, men har hvis de ønsker det mulighed for at blive 
udvalgsmedlem på lige fod med andre medlemmer. Dette skal afklares i forbindelse med endelig 
godkendelse af kommissorium. I dette tilfælde sidder HB-medlemmet ikke med nogen særlig 
beslutningskompetence ifht. øvrige udvalgsmedlemmer. 

• Undtaget fra dette er skoleforum, hvor HB fast har to pladser 
• Primær kontaktperson også for ambitionsudvalg og fora er en ansat 
• Der kommunikeres fra udvalg og fora via månedlig statusmail eller efter behov  
• HB mødes med formænd for ambitionsudvalg og fora 1 – 2 gange mellem hvert landsmøde (evt. med 

hele udvalget hvis emnet skønnes relevant). Det skal senest i forbindelse med udarbejdelse af årshjul 
fastlægges, hvad formål og form på dette er.  
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