
Gentofte Kommunal-
forenings Elevklub   

Sammen gør vi en forskel.

Bliv medlem i dag!



Velkommen og tillykke med din elevplads!

Det er vigtig for os, at du får en god og udbytterig elevtid i Gentofte Kommune.

Om elevklubben

Elevklubbens formål er at styrke elevernes 

kendskab til eget elevforløb, herunder 

rettigheder og pligter i forhold til at være 

elev. Vores formål er endvidere at udvikle 

krav og ønsker, der kan forbedre elevers 

uddannelses- og arbejdsvilkår. 

Elevklubben er gratis for medlemmer af 

GKF. Som medlem bliver du en del af et 

stærkt fagligt og socialt sammenhold 

elever imellem. 

I elevklubben sparrer vi med hinanden om 

læring i både dagligdagen og på skole-

forløbet og generelt om oplevelsen af at 

være elev i en afdeling i kommunen.

Vi mødes både til sociale arrangementer, 

hvor vi udveksler erfaringer og hygger os 

med hinanden, og til faglige 

arrangementer og fyraftensmøder.

Det kan for eksempel være et møde med PFA 

om vores pensionsordning eller et 

arrangement med a-kassen FTF-A, hvor man 

kan blive klogere på dagpengeregler og 

karriererådgivning.

Kommer du i en situation i din elevtid, du 

ikke ved, hvordan du skal håndtere, går 

elevklubsformanden og GKF ind og støtter 

dig. Har du blot brug for en snak eller 

vejledning, er vi også til rådighed. 

Du har indflydelse på, hvem der skal 

repræsentere eleverne i GKF. Hvert år til et 

møde vælges formand, næstformand og 

suppleant for elevklubben. 

For at holde medlemmerne opdateret med 

elevklubbens arbejde og arrangementer, 

bliver der informeret om seneste nyt cirka 

hver anden måned via en mail eller ved 

elevfrokosten.



GKF’S formand Vibeke 
Bredsdorff Sørensen

Generelt om elevtiden

Når du starter som elev i Gentofte 

Kommune, får du information om 

opbygningen af dit elevforløb og regler 

for sygdom, fravær og arbejdstid. Har 

du brug for at vide mere eller få noget 

uddybet, så kontakt os endelig!

I hver af dine praktikafdelinger 

udarbejdes en elevplan for din tid i 

afdelingen. 

Den omhandler, hvad afdelingen 

forventer, at du skal lære, og hvilke 

opgaver du skal varetage. Det forventes 

også, at du selv er opsøgende og tager 

ansvar for at få det fulde ud af din 

elevtid. Det er dog ikke kun dit ansvar. 

Gentofte Kommune skal for eksempel 

sørge for, at du mindst kommer igennem 

følgende områder i din elevtid:

På arbejdspladsen:

• Kommunikation og korrespondance

• Administration og sagsbehandling

• Budget og regnskab

• Personale- og lønadministration

• Fagprøveprojekt

På skolen:

• Politik og økonomi

• Organisation og samarbejde

• Kommunikation

Medlemskontingentet for elever er 

på 162 kr. pr. måned. 

GKF varetager vores faglige og 

økonomiske interesser og tilbyder en 

række medlemsfordele: ferielegater, 

indkøbsordning med rabatter, gode 

forsikrings- og pensionsordninger m.m. 

Kontingentet bliver automatisk trukket 

over lønnen. 

Læs mere på www.g-kf.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os:

Formand for elevklubben: 

Christina Herslev Jeppesen

chjp@gentofte.dk

Næstformand for elevklubben:

Sissel Nielsen

sne@gentofte.dk

Vi glæder os til at lære dig at kende!

GKF-sekretariatet:

Tlf.: 39 98 39 60 / 39 98 39 62 

Mail: gkf@gentofte.dk

http://www.g-kf.dk/

