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Vedtægter for Natalie Zahles 

Gymnasieskoles Store Elevråd 
 

Formål: 

 

§1 Elevrådets formål er: 

 

● At sikre, alle elever på skolen får deres interesser varetaget 

● At sikre, alle elever på skolen har indflydelse på skolen 

● Styrke samarbejdet mellem elever, lærere, forældre, skoleledelsen og 

skolebestyrelsen 

● At hjælpe med arrangementer og kampagner på skolen 

 

 

Struktur: 

 

§2 Fordeling af ansvarsområder: 

 

● Elevrådsrepræsentanterne skal bringe henvendelser fra deres 

klassekammerater til elevrådet og rapportere tilbage til deres klasser. 

● Elevrådsformandskabet skal sikre, at formålet med rådet varetages og at 

vedtægterne overholdes.  

● Lærerrepræsentanterne skal støtte elevrådsformandskabet og hjælpe med 

planlæggelse af møder mm. 

 

§3 - Elevrådet er et repræsentativt demokrati med 2 repræsentanter fra 6. til 9. 

klassetrin.  

 

Stk. 2 - Alle elever fra 6.-9. klassetrin er opstillingsberettigede som 

repræsentant og suppleant for deres egen klasse.  

 

Stk. 3 - Hvert år vælges en repræsentant for en toårig periode for at sikre 

kontinuitet i elevrådet. 
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§4 - Hver klasse kan vælge en suppleant. I tilfældet af sygdom eller andet 

fravær erstattes en eller flere repræsentanter af klassens suppleant. 

 

§5 - Valg af elevrådsrepræsentanter for det kommende skoleår skal ske mellem 

starten af maj måned og inden det kommende skoleårs første elevrådsmøde 

 

 

Elevrådsmøder: 

 

§6 - Der skal afholdes mindst 5 elevrådsmøder over ét skoleår.  

 

Stk. 2 - Indkaldelse til elevrådsmøderne sker på Itslearning under faget “Store 

elevråd”. Det er som udgangspunkt formandskabet, der indkalder. En 

indkaldelse skal ske mindst 1 uge inden mødet. I indkaldelsen skal sted og 

tidspunkt tydeligt fremgå. En dagsorden skal hurtigst muligt offentliggøres.  

 

Stk. 3 - Ud over repræsentanter og formandskab er lærerrepræsentanterne også 

til stede under elevrådsmøderne.  

 

 

Årets første elevrådsmøde: 

 

§7 - Det første elevrådsmøde i det nye skoleår afholdes i august eller september. 

 

Stk. 2 - Til elevrådsmødet aflægger formandskabet beretning fra året inden. Her 

gennemgås det sidste års elevrådsarbejde. Hvis det gamle formandskab har 

været udelukkende 9. klasser kan lærerrepræsentanterne godt præsentere (men 

ikke skrive) beretningen på vegne af det gamle formandskab.  

 

Stk. 3 - Til elevmødet vælges repræsentanter til manglende positioner i 

formandskabet: (Titlerne kan også være -mand og -kvinde) 

 

● x1 Forperson 
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● x1 Næstforperson 

● x1 Sekretær 

 

Stk. 4 - Alle valgte elevrådsrepræsentanter er opstillingsberettiget til 

formandskabet. Valget foregår anonymt med 2 lærere som valgtilforordnede. De 

to valgtilforordnede tæller stemmer separat. Er resultatet ikke ens, tælles der 

igen. 

 

Generelt: 

 

§8 Elevrådet kan behandle alt vedrørende elevernes dagligdag. Dog må sager, 

der vedrører en enkelt læreres pædagogiske, tjenstlige og personlige forhold, 

ikke drøftes. Det samme gælder enkelte elevers skolemæssige eller personlige 

forhold. 

 

§9 Elevrådet har ikke deres eget budget. Penge til arrangementer eller andre 

beslutninger skal ansøges fra ledelsen af formandskabet.  

§10 Vedtægtsændringer sker ved et 2/3 flertal i elevrådet. Og skal revideres i 

starten af hvert skoleår.  

 

§11 - Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter det første elevrådsmøde for 

skoleåret 2019/2020, hvis elevrådet og skolens ledelse godkender dem.  
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Underskrevet: 

 

 

________________ 

Formanden 

 

 

________________ 

Næstformanden 

 

 

________________ 

Skoleledelsen 

 

 

 

 

 


