
INDFLYDELSE
Elevbestyrelsen er med til at forme foreningens 
arrangementer for eleverne og kan tage emner 
op, som har deres interesse. Samtidig deltager 
elevformanden i Farmakonomforeningens hoved-
bestyrelse på lige vilkår med de øvrige hoved-
bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at emner, 
der optager eleverne, kommer direkte hen, hvor 
beslutningerne bliver taget – og elevformanden er 
med til at tage dem. Din mening tæller! 

ELEVBESTYRELSEN - NOGET FOR DIG?
Vil du gøre en forskel for alle farmakonomelever og din uddannelse?

Så er elevbestyrelsen i Farmakonomforeningen stedet for dig. Elevbesty-
relsen er omdrejningspunktet i Farmakonomforeningens aktiviteter for 
eleverne og din vej til indflydelse i Farmakonomforeningen.

Med en plads i elevbestyrelsen kan du påvirke Farmakonomforeningen, og 
på generalforsamlingen i forbindelse med elevweekenden har du mulig-
hed for at blive en del af den. Dit engagement er den vigtigste drivkraft 
i bestyrelsesarbejdet. Du behøver derfor ikke at have tidligere erfaringer 
med bestyrelsesarbejde for at blive medlem af elevbestyrelsen. Det skal 
du nok få lært.
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BESTYRELSESUDDANNELSE
Som medlem af elevbestyrelsen deltager du på vores bestyrelses-
uddannelse. Det er en uddannelse, du også kan bruge senere i livet. 

NETVÆRK

Som del af bestyrelsen får du et fantastisk netværk blandt farma- 
konomer og farmakonomelever. Netværk du også kan trække på i 
dit arbejdsliv.

HVAD INDEBÆRER ARBEJDET I ELEV-
BESTYRELSEN?

Elevbestyrelsen arrangerer møder og aktiviteter for eleverne, eksem-
pelvis intromøder og elevweekend. Som medlem får du organisatorisk 
erfaring, som du kan bruge senere både i dit arbejdsliv og i dit privatliv. 
Elevbestyrelsen kan være dine første skridt i en fagpolitisk karriere. Man-
ge af dem, der nu er aktive i foreningen som enten bestyrelsesmedlem-
mer, aktive i udvalg eller som tillidsrepræsentanter, har tidligere siddet i 
elevbestyrelsen. 

VALG TIL ELEVBESTYRELSEN
Man bliver valgt til elevbestyrelsen for et år ad gangen. Valget 
foregår på elevsektionens generalforsamling på elevweekenden i 
begyndelsen af året.
Her vælger eleverne en elevbestyrelse, som består af en elev-
formand og fem elevbestyrelsesmedlemmer, der så vidt muligt 
kommer fra hver deres region. Efter valget vælger elevbestyrelsen 
en næstformand i sin midte.
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For at stille op skal man have fem stillere, der selv er elevmedlem-
mer i foreningen. 
Man kan godt blive genvalgt til bestyrelsen, men tredjeårselever 
kan ikke stille op. Man kan også godt deltage på generalforsamlin-
gen, selvom man ikke deltager i hele elevweekenden.
Husk at fortælle din apoteker, at du har tænkt at stille op til elevbe-
styrelsen.

PRAKTISK OM MØDER OG TRANSPORT
Du skal regne med at deltage i ca. fire bestyrelsesmøder om året. 
Derudover er der et møde, hvor I bliver sat godt ind i bestyrelsesar-
bejdet, og et par årlige aftener til informationsmøder, mens du er på 
skole - samt selvfølgelig tid til forberedelse. Farmakonom-
foreningen afholder udgifterne til transport og betaler også dit 
apotek for den tid, du skulle have været på arbejde på apoteket, når 
der er møder i bestyrelsen, og når du deltager i elevaktiviteter på 
Pharmakon. 

VIL DU VIDE MERE?

Du kan altid kontakte et af medlemmerne af elevbestyrelsen og få 
mere at vide om, hvad det indebærer at være medlem af elev-
bestyrelsen – eller måske elevformand.
Du finder kontaktinformationer på: 
www.farmakonom.dk/elevbestyrelsen, hvor du også kan læse mere 
om elevbestyrelsen og dens arbejde.


