
UDKAST TIL VEDTÆGTER 
FOR JERES ELEVRÅD

 
Her er et bud på, hvordan jeres elevråds 

vedtægter kunne se ud.  
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§1E    levrådets formål
1.1  Elevrådets formål er at varetage 
elevernes interesser. 

1.2  Elevrådet skal arbejde for, at skolen er et 
trygt fællesskab for alle elever.

1.3  Elevrådet skal arbejde for, at skolen 
tilbyder de bedst mulige faciliteter for 
undervisning.  

§2S    ammensætning 
 2.1 Elevrådet består af en til to  
repræsentanter og en til to suppleanter fra 
hvert værksted og klasse. Det er vigtigt, at 
elevrådet har mindst en repræsentant fra 
hvert værksted og klasse.

2.2 Repræsentanter har stemmeret. 
Suppleanter skal høres.

§3
3.1 Alle elever har ret til at stille op og 
stemme ved valg til elevrådet. 

3.2 Valget foregår i det enkelte værkstedshold 
eller i den enkelte klasse.
 
3.3 I tilfælde af kampvalg afholdes en  
afstemning.

3.4 Hvis kandidaterne ønsker det, er  
afstemningen hemmelig. Lærer eller vejleder 
er ansvarlig for at tælle stemmer og fortælle 
resultat af afstemning. 

3.5 Man vælges for en periode på et halvt år. 
Det anbefales, at der afholdes valg i august 
og januar.

v   alg til elevråd 
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§4 E   levrådets møder

4.1 Alle elevrådets medlemmer skal være 
informeret om, hvor og hvornår møder og 
aktiviteter bliver holdt. 

4.2 Elevråds aktiviteter er som 
udgangspunkt åbne for alle skolens elever, 
men det er kun elevrådets medlemmer, 
der kan stemme. I nogle tilfælde kan der 
være fortrolige punkter på dagsorden, og 
elevrådet kan i det tilfælde lukke mødet for 
andre end elevrådets medlemmer under 
det fortrolige punkt.  

4.3 Ved starten af hvert elevrådsmøde 
vælges en person til at skrive referat. Det 
er vigtigt, at der skrives referat ved hvert 
møde for at huske de beslutning, som I har 
taget sammen til mødet. Det er vigtigt at 
gemme referaterne et sted, så alle fra  
elevrådet har adgang til dem. 

 

 
4.4   Mindst én gang om året skal elevrådet 
indkalde til fælles elevmøde, hvor alle  
skolens elever kan møde op. På dagsorden skal 
som minimum være:

- Opsummering af elevrådets arbejde                
det seneste år.

- Godkendelse af regnskab.  
 
4.5 Der skal indkaldes til det fælles elevmøde med 
minimum syv dages varsel.   

4.6 På det fælles elevmøde har alle skolens elever 
tale og stemmeret.  
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5.1 Elevrådet bestemmer selv, hvordan de 
vil fordele opgaver og poster mellem sig. 

De kan fx vælge: 

-  En formand eller et formandskab, der er 
ansvarlig for kommunikationen med 
skolens ledelse og indkalde til møder. 

- En kasserer, der er ansvarlig for at lave 
et regnskab i samarbejde med elevrådets 
kontaktlærer. 

§5S truktur i elevrådet

6.1 Elevrådet skal vælge: 

- En eller flere repræsentanter til fælles elevråd 
for hele FGU-institutionen. 

- En repræsentant og en supleant til
FGU-bestyrelsen. 

- En eller to kontaktpersoner til FGUs 
elevorganisation Modstrøm. 

6.2 Hvis der er flere, der vil stille op, end der er 
plads til, afholder I en afstemning. 

6.3 Hvis nogen af de opstillede ønsker det, er 
afstemningen hemmelig. 

§6R epræsentation
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§7 §8Ø   konomi V   edtægter
8.1 Elevrådets vedtægter skal vedtages på et 
fælles elevmøde, hvor alle skolens elever har 
tale og stemmeret. 

8.2 Elevrådets vedtægter kan ændres ved 
almindeligt flertal på et fælles elevmøde. 

7.2 Budget og regnskab varetages i 
samarbejde mellem kontaktlæreren og et eller 
flere medlemmer af elevrådet.

7.3 De har fælles ansvar for at lave og 
fremlægge regnskab på det årlige fælles  
elevmøde.
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