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Kommissorium  
for 

Uddannelsesudvalget 
 
 
Nærværende kommissorium udarbejdet af DASUs bestyrelse er gældende for DASU’s tværgående 
udvalg for uddannelse kaldet Uddannelsesudvalget (UU).  
 
Uddannelse er en afgørende faktor i arbejdet med at fremme og samle motorsporten i Danmark 
og dermed i udviklingen af vores klubber.  
Uddannelsesindsatsen skal være med til at understøtte DASUs strategi og målsætninger. 
 
 

1. Formål 
 Uddannelsesudvalget formål er: 
 

• at højne kvaliteten af vores uddannelser for at fastholde og rekruttere officials til 
sporten. 

 
2. Sammensætning og møder 

Udvalget består af en formand samt et antal medlemmer, der alle beskikkes af DASUs 
bestyrelse. Udvalget konstituerer sig selv i forhold til delegerede arbejdsopgaver. 
Udvalget holder møde én gang i kvartalet og formanden er ansvarlig for at der tages 
referat. 
Udvalgets formand er bestyrelsens nærmeste samarbejdspartner. 
 
 

3. Ansvarsområder og arbejdsopgaver 2023 
UU har det overordnede ansvar for DASU’s uddannelsesaktiviteter for officials. 

 

• Udarbejde og implementere en ny uddannelsesstruktur DASU, baseret på samarbejde, 
tillid og uddelegering af ansvar (trekantmodellen). 
 

• Udarbejde skabelon for al kursusmateriale, herunder lektionsplaner 
 

• Udarbejde forslag til den fremtidige rolle e-learning skal spille i DASUs 
uddannelsestilbud. 
 

• Ansvarlig for afholdelse af ”topleder” uddannelse og dommerseminar i samarbejde 
med sportsudvalgene, jf. uddannelsesstrukturen (trekanten). 
 

• Supportere og koordinere arbejdet for de sportsfaglige kursusinstruktører 
 

• Koordinere og planlægge den kommende kursussæson for officials. Kursuskalender 
udgives senest 1. december.  

 

• Udvikle relevant evalueringssystem, samt sikre evaluering af alle gennemførte 
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 aktiviteter 
 

• Generelt arbejde for at øge anerkendelsen af frivillige, der tager en uddannelse i 
DASU-regi gennem bl.a. diplomer, officialkort og kommunikation. 

 

• Indsamle alt kursusmateriale, der skal ligge i sekretariatets database. 
 

 
 

4. Økonomi 
UU’s formand er ansvarlig for, at det godkendte budget overholdes. UU foretager 
kontering af egne udgiftsbilag.  
Udvalget har pligt til løbende at gennemgå de opgørelser, der månedligt lægges op på UU’s 
del af Podio 
 

 
5. Varighed og ajourføring  

Dette kommissorium dækker perioden fra 1. januar 2023 - 31. december 2023 
Bestyrelsen kan til enhver tid ændre kommissoriet.  
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