
      Vedtægter for elevrådet 
 

§ 1 - Elevrådet 

Stk. 1: Elevrådet er et organ på Rødkilde gymnasium der har til opgave at varetage 

elevernes interesser. 

Stk. 2: Elevrådet består af frivillige elever fra alle årgange på Rødkilde gymnasium. i tilfælde 

af mangel på frivillige, skal kravet i paragraf 3 stk.1 stadig opfyldes. 

Stk. 3: Ved indmeldelse forpligter eleverne sig til at møde op og deltage aktivt i elevrådets 

arbejde og arrangementer. 

  

§ 2 - Formål 

Stk. 1: Elevrådet skal fungere som talerør mellem eleverne og skolens bestyrelse, skolens 

ledelse, og skolens udvalg. 

Stk. 2: Elevrådet skal repræsentere eleverne og varetage deres interesser i skolens 

bestyrelse og skolens udvalg. 

Stk. 3: Elevrådet skal fremme det sociale liv på skolen, samt medvirke til at skolen får et 

bedre studie- og socialt miljø, samt sikre de bedst mulige rammer for den enkelte elevs 

udvikling. 

  

§ 3 - Struktur 

Stk. 1: Elevrådet skal minimum bestå af 12 medlemmer og 2 suppleanter og kan maksimalt 

bestå af 15 medlemmer. 

Stk. 2: I tilfælde af udmeldelse af et elevrådsmedlem træder suppleanten i kraft. 

Stk. 3: Såfremt der er flere opstillede til elevrådet end der er plads til, motiverer de opstillede 

for deres indmeldelse, og der foretages anonymt valg af de opstillede, Hvis ikke vælges de 

opstillede automatisk. 

Stk. 4: Ift. valg i elevrådet har elevrådsmedlemmerne én stemme hver. 

stk. 5: Elevrådet på Rødkilde Gymnasium har et formandskab med en formand og en 

næstformand. Resten af elevrådet er fordelt på ansvarsområder. Elevrådsposterne kan kun 

besættes af 1. og 2.G’ere. 

Stk. 6: Elevrådsvalg af elevrådsmedlemmer afholdes i 3. Kvartal. 

Stk. 7: Valget til formandskabet afholdes i begyndelsen af 1. kvartal. 

 

§ 4 - Konstituering 

Stk. 1: På elevrådsvalget af formandskabet i 1. kvartal vælges: 

- Ordstyrer, der leder alle elevrådsmøder. 

-       Referent. 

-       Kasserer. 

-       Formand. 

-       Næstformand. 

Stk. 2: Udvalgsmedlemmer og repræsentanter til diverse udvalg mm. vælges på et 

elevrådsmøde. Alle elevrådsmedlemmer kan vælges som udvalgsmedlemmer eller 

repræsentanter. 

Stk. 3: Udvalgsmedlemmer og repræsentanter har til opgave at deltage i udvalgets møder 

og aktiviteter, og at repræsentere elevrådet i disse. 

  



Stk. 4: Udvalgsmedlemmer og repræsentanter har til opgave at opdatere elevrådet om 

udvalgets og repræsentanternes aktiviteter, samt at organisere elevrådsmedlemmer af 

udvalget, når der er møde i udvalget. 

Stk. 5: Mødeleder har til opgave at lede alle elevrådsmøder og skrive dagsorden. Hvis 

mødelederen er fraværende, vælges en midlertidig mødeleder blandt deltagerne på mødet. 

Stk. 6: Referenten har til opgave at føre referat af alle elevrådsmøder, og at gøre denne 

tilgængelig for elevrådets medlemmer, senest en uge efter mødets afholdelse. 

Referentposten kan ikke besættes af formand eller ordstyrer. "Hvis referenten udebliver fra 

mødet, er det den yngste put, der er referent". 

Stk. 7: Kassereren er ansvarlig for elevrådets økonomi, og økonomiske aktivitet. Kassereren 

har til pligt at underrette elevrådet om økonomien, ved hjælp af et regnskab, når dette 

ønskes fra elevrådet. 

stk. 8: Formanden er ansvarlig for kommunikationen mellem skolens ledelse, lærere og det 

øvrige elevråd. Formanden er elevrådets primære ansigt udadtil. Formandskabet sidder 

desuden i skolebestyrelsen og repræsenterer elevrådet overfor ledelsen. Derudover gives 

formanden ret til at træffe hastebeslutninger uden møde med det øvrige elevråd. Men det 

ses helst, at formanden forhører sig med elevrådet først. 

Stk. 9: Formandskabet er valgt til skolens bestyrelse for et skoleår ad gangen. 

Stk. 10: Når posterne skal besættes, skal kandidaterne holde en tale, hvori de præsenterer 

sig selv, og hvorfor de skal vælges, i det tilfælde, at to eller flere personer begærer en post. 

Stk. 11: Afstemningerne er anonyme, og alle poster besættes ved almindelig flertal. Hvis 

stemmelighed forekommer afholdes ny afstemning. 

Stk. 12: Hvis en post ikke besættes, skal der trækkes lod om denne i blandt 

elevrådsmedlemmerne. Dog kan et medlem kun varetage en af de følgende poster: 

formand, næstformand og kassér. 

Stk. 13: Der kan oprettes ad hoc udvalg, når elevrådet finder dette nødvendigt. 

Stk. 14: Et elevrådsmedlem kan vælges som repræsentant for et område, der vedrører 

elevrådet, når det findes nødvendigt.  

 

§ 5 - Elevrådsmøder 

Stk. 1: Ordstyreren leder elevrådsmøderne, og sikrer, at der bliver taget referat. 

Stk. 2: Der opstilles en dagsorden senest aftenen før et elevrådsmøde med undtagelser, 

hvis det findes nødvendigt. 

Stk. 3: Elevrådsmøderne er åbne for øvrig deltagelse. En undtagelse heraf er, hvis mødet 

har hemmeligt indhold, eller hvis mødet bliver begæret lukket, og det øvrige elevråd kan 

tilslutte sig dette. 

Stk. 4: Der kan indkaldes en gang hver kvartal til et storelevrådsmøde, hvor store sager, der 

ikke kræver handling omgående, bliver diskuteret. Storelevrådsmødet indkaldes mindst med 

3 dages varsel. Ved ekstraordinære stormøder indkaldes der mindst med 36 timers varsel. 

Stk. 5: Hvis et elevrådsmedlem har forladt en udvalgspost, vælges en ny på et stormøde. 

Stk. 6: Alle medlemmer af elevrådet kan til enhver tid indkalde til normalt elevrådsmøde. 

Stk. 7: Alle medlemmer af elevrådet har mødepligt til elevrådsmøderne, medmindre de 

herved går glip af meget væsentlig undervisning, eller ikke er i skole. 

Stk. 8: Hvis elevrådsmedlemmer ikke kan blive enige om noget, så sendes dette til 

afstemning. Her er almindelig flertalsafstemning gældende. I tilfælde af stemmelighed, 

genforhandles sagen på stedet, indtil der er flertal for en endelig afgørelse. 

Stk. 9: Der afholdes mindst et elevrådsmøde hver anden uge, såfremt det er muligt. 

 



§ 6 - Mistillid 

Stk. 1: Alle repræsentanter i elevrådet har til hver tid lov til at stille mistillidsvotum til et andet 

medlem. 

Stk. 2: Dette kan ske anonymt, hvis mistillidsstilleren ønsker dette. 

Stk. 3: Når der stilles mistillid til et elevrådsmedlem, får denne lov til at forsvare sig selv, før 

der bliver stemt. 

Stk. 4: Ved mistillidssager gælder afstemning, hvor to tredjedele af elevrådet inklusiv det 

medlem, der er udtrykt mistillid imod, skal erklære sig enig i mistilliden. 

Stk. 5: For at erklære mistillid til et medlem af elevrådet, skal formanden underrettes, 

hvorefter formanden indkalder til afstemning. 

Stk. 6: I tilfælde af mistillid til formanden er det næstformanden, der skal underrettes. 

Stk. 7: Hvis erklæring af mistillid forekommer, informeres ledelsen og medlemmet afskediges 

fra elevrådet.   

  

§ 7 - Regnskab og budget 

Stk. 1: I starten af hvert kalenderår fremlægges regnskab og budget på førstkommende 

stormøde med tilføjelse af mundtlig beretning af formanden. 

Stk. 2: Ved tilbagebetaling af penge kræves kassérens underskrift på kvitteringen. Dette er 

også aktuelt ved benyttelse af skolens købekort. 

Stk. 3: Kasséren skal være til stede, når der tages af elevrådets pengekasse. Hvis kasséren 

selv skal tage af pengekassen, skal en fra formandskabet være til stede. 

  

§ 8 – Vedtægtsændringer 

Stk. 1: Vedtægterne kan ændres, såfremt dette ønskes. Dette kan gøres på ethvert 

stormøde. Dog skal den forslåede vedtægtsændring varsles til alle elevrådets medlemmer, 3 

dage i forvejen. 

Stk. 2: To tredjedele af elevrådsmedlemmerne skal være enige i ændringerne, før de kan 

træde i kræft. 

 

§ 9 - Vedtagelse 

Stk. 1: Disse vedtægter træder i kraft straks efter godkendelse, ved afstemning, i elevrådet 

den 13 april 2016 

 
 


