Vedtægter for Rødkilde Gymnasiums Elevråd
§ 1 - Formål
Stk. 1. Elevrådet er et organ på Rødkilde Gymnasium, som repræsenterer eleverne og
varetager deres interesser.
Stk. 2. Elevrådet skal styrke samarbejdet mellem elever, lærere, ledelsen og
bestyrelsen.
Stk. 3. Elevrådet skal gøre eleverne opmærksomme på deres rettigheder samt forsvare
dem, hvis de ikke respekteres.
Stk. 4. Elevrådet skal fremme det sociale liv på skolen og arbejde for et ideelt
studiemiljø, der sikrer optimale rammer for udviklingen af den enkelte elev.
§ 2 - Struktur
Stk. 1. Elevrådet består af 1 repræsentant fra alle klasser.
Stk. 2. Hvis der er flere kandidater til repræsentantskabet i klassen, kan
de blive valgt ind i elevrådet på et af årgangens 3 ekstra mandater.
Stk. 3. Repræsentanterne vælges i 4. kvartal i studieretningsklasserne.
Stk. 4. Elevrådets bestyrelse, ved navn Kernen, står for koordinering og organisering
af elevrådet og dets arbejdsopgaver.
Stk. 5. Elevrådets ansvarsområder er fordelt på ansvarsposterne formand,
næstformand, kasserer, ordstyrer og referent.
Stk. 6. Større ansvarsområder varetages af udvalg under Kernen med repræsentanter
fra hele elevrådet og udefrakommende elever, hvis det giver mening. Nye udvalg
nedsættes og eksisterede udvalg opløses efter behov.
Stk. 7. Udvalg under skolen, hvor elevrådet ønskes repræsenteret, besættes af mindst
et medlem af Kernen.
§ 3 - Medlemsforhold
Stk. 1. Repræsentanterne er underlagt tavshedspligt ved behandling af sager, der
vedrører elevers private forhold.
Stk. 2. Det forventes, at repræsentanterne møder forberedte til møder under elevrådet
og deltager aktivt i det øvrige elevrådsarbejde. Ved overtrædelse kan mistillid jf. §7
stilles.
§ 4 - Kernen
Stk. 1. Kernen består af. 5 elevrådsrepræsentanter og op til 2 suppleanter pr. årgang,
som vælges på et stormøde med forudgående varsel i 4. kvartal. Tillæg § 4 stk. 3.
Stk. 2. Såfremt der er flere opstillede end behovet er, motiverer kandidaterne for deres
udvælgelse, hvorefter der foretages anonymt valg demokratisk. Ved stemmelighed af
afgørende betydning, foretages nyvalg af de involverede.
Stk. 3. Møder i Kernen afholdes som udgangspunkt hver anden uge i spisepausen.

1 af 3

§ 5 - Valgprocedure for ansvarsposter
Stk. 1. Formanden vælges demokratisk af skolens elever i første kvartal.
Stk. 2. Ansvarsposterne besættes af elevrådsrepræsentanter fra 1. og 2.g.
Stk. 3. Ved valg til en ansvarspost tilkommer en plads i Kernen.
Stk. 4. Herefter vælges de øvrige ansvarsposter af hele elevrådet jf. valgproceduren i
§3 Stk. 2. Næstformanden skal være myndig, hvis formanden ikke er det inden
næstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 5. Det tilstræbes, at man højst besætter én ansvarspost, men det er muligt at
besætte flere. Dog kan et medlem kun varetage en af følgende poster: formand,
næstformand og kasserer.
§ 5 - Forretningsorden
Stk. 1. Formandskabet indkalder hvert kvartal til stormøde for alle elevrådets
medlemmer.
Stk. 2. Mødeindkaldelse afstedkommer med 7 dages varsel, mens ekstraordinære
møder kan indkaldes med 48 timers varsel.
Stk. 3. Elevrådsmedlemmer kan til enhver tid anmode om indkaldelse til elevråds- og
stormøde.
Stk. 4. Dagsordenen offentliggøres senest aftenen før et møde.
Stk. 5. Alle elevrådsmøder er åbne for øvrig deltagelse med undtagelse af møder,
hvori ømtålelige emner, bl.a. økonomi, behandles.
Stk. 6. Vedtagelser gennemføres ved flertalsafstemning.
§ 6 - Økonomi
Stk. 1. Regnskabet godkendes af elevrådet efter endt regnskabsår, hvorefter det
offentliggøres.
Stk. 2. Kassereren administrerer elevrådets midler.
Stk. 3. Budgettet godkendes af elevrådet ved start af nyt regnskabsår.
§ 7 - Mistillid
Stk. 1: Alle elevrådsrepræsentanter kan til enhver tid blive stillet overfor et
mistillidsvotum for varetagelsen af sin ansvarspost eller repræsentantskab i Kernen
eller elevrådet. Mistillid kan stilles af dem, man repræsenterer, samt hvor man er
repræsentant.
Stk. 2. Mistillidssager behandles af formanden. Ved mistillid til formanden behandles
sagen af næstformanden.
Stk. 3. Anklagede underrettes om mistillidsvotummet og får mulighed for at trække
sig frivilligt.
Stk. 4. Indkaldelse til møde om mistillid udsendes senest 3 dage efter mistilliden er
fremsat.
Stk. 5. Anklager og anklagede har ret til at agitere for deres synspunkter. Hvis dette
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ikke ønskes, påtager mistillidsbehandleren sig opgaven.
Stk. 6. ⅔ af den mistillidsstillende gruppe skal stemme for, for at mistillid erklæres.
Stk. 7. Ved erklæring af mistillid, informeres ledelsen og medlemmet afskediges,
hvorefter en ny repræsentant vælges.
§ 8 - Vedtægtsændringer
Stk. 1. Elevrådsmedlemmer kan til enhver tid anmode om vedtægtsændringer.
Stk. 2. Vedtægtsændringer godkendes ved afstemning med ⅔ flertal af elevrådet til
stormøder. Ændringerne raffineres før offentliggørelse.
§9 - Fortsat medlemskab i Kernen for elevrådsmedlemmer
Stk. 1. Der tilfalder en plads i Kernen til elevrådsmedlemmer fra skoleåret 2019/2020.
§ 10 - Ikrafttrædelse
Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft den 01/08-2020.
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