Dialog med ledelsen

Vejledning til at klage

Den første tirsdag i hver måned vil der være ”dialogkaffe” i
Kofoeds Skoles café, Kofoeds Kant, mellem kl. 12 og 13.
Her vil ledelsen af Kofoeds Skole være tilstede (primært
forstander Robert Olsen eller leder af Kofoeds Skoles
Oplysningsforbund Kirsten Kaas).

Som elev på Kofoeds Skole kan du klage over følgende:

Til dialogkaffen er der mulighed for at skabe en dialog og
tale direkte med Kofoeds Skoles ledelse. Cirka en uge før
mødet vil vi minde elever om mødet via Kofoeds Skoles
elevmail. Mødet kan have et emne eller det kan tage
udgangspunkt i et aktuelt problem.
Alle elever på Kofoeds Skole er velkomne til at deltage.

Flere muligheder
for indflydelse
I hverdagen har du mulighed for indflydelse gennem dialog
med Kofoeds Skoles medarbejdere, hvad enten det er i
undervisningen, i værkstederne eller på botilbuddene.
Der er også mulighed for at du kan aflevere et brev i Kofoeds
Kant, dukke op til dialogkaffen eller sende en mail til
forstanderen Robert Olsen på robert@kofoedsskole.dk
Derudover har Kofoeds Skole et elevråd, som mødes
jævnligt. De har kontor på 4. sal og har kontortid torsdag
12.30 – 13.30. Elevrådet drøfter aktuelle sager på skolen og
forlægger dem for forstanderen ved jævnlige møder.
Foreningen 65+ har kontor samme sted.

1) Klage over afslag på deltagelse i tilbud eller ophold i en
ungdomsbolig (§110) på Kofoeds Skole.
Får du afslag på et ophold i Kofoeds Skoles ungdomsboliger (§110)
eller afslag på at blive optaget som elev på Kofoeds Skole, har du ret
til en skriftlig begrundelse.
Du kan klage over afgørelsen til skolens ledelse inden for 4 uger.
Hvis du ikke får medhold, vil klagen blive sendt videre til Ankestyrelsen til afgørelse. Du kan også klage direkte til Ankestyrelsen.
2) Klage over den måde Kofoeds Skole behandler dig på.
Herunder f.eks.
- Personalets behandling af dig
- Kofoeds Skoles arbejds-/beskæftigelsestilbud
- Rådgivning og vejledning
- Kofoeds Skoles kvalitet i arbejdet
- Andre elementer i dagligdagen på skolen
Hvis du vil klage vedrørende ovennævnte forhold, skal du klage til
ledelsen på Kofoeds Skole eller til det personale på Kofoeds Skole,
som klagen vedrører. Du kan klage mundtligt eller skriftligt. Du må
gerne have en bisidder med i forbindelse med samtaler med
ledelsen/personalet.
Hvis du ikke, sammen med ledelsen eller personalet, finder en
løsning på problemet, sendes din klage videre til Ankestyrelsen.
Du kan også klage direkte til Ankestyrelsen, hvis du ikke ønsker at
klage til ledelsen eller personalet på Kofoeds Skole.
Klager du direkte til Ankestyrelsen, indhenter Ankestyrelsen en
udtalelse fra skolens ledelse.
Herefter vil Ankestyrelsen træffe en afgørelse vedrørende din klage.
Du vil modtage afgørelsen skriftligt.

Dialog,
indflydelse

og klage
Ved bortvisning fra Kofoeds Skole
Ved bortvisning fra Kofoeds Skoles tilbud, har du ret til en skriftlig
begrundelse. Herudover har du ret til at blive hørt og udtale dig i
forhold til den konkrete situation. Du har også ret til hjælp og
vejledning, i forhold til din fremtidige situation.
Vil du klage over bortvisningen, kan du klage til ledelsen på
Kofoeds Skole. Du kan klage enten mundtlig eller skriftlig og har
ret til en bisidder. Klagefristen er 4 uger.
Hvis Kofoeds Skoles ledelse ikke imødekommer din klage, sendes
din klage videre til Ankestyrelsen.
Ankestyrelsen vil træffe afgørelse vedrørende din klage og du vil
modtage afgørelsen skriftlig.
Lovgrundlag:
Retssikkerhedslovens § 5 + § 60 & Forvaltningslovens § 7 + § 19 - 25

