Skrevet af: Kasper Tandrup

Elevrådets vedtægter Vangeboskolen

Formål
§1
Stk 1)
Elevrådet taler på elevernes vegne, i samarbejde med skolens
ledelse, lærere og pædagoger.
Stk 2)
Elevrådet varetager gennem samarbejde med skolens leder,
det undervisende personale og øvrige personalegrupper
elevernes fælles interesser på skolen.
Struktur
§2
Stk 1)
Der er et fælles elevråd på skolen, hvor repræsentanter fra 4-9.
klasse vælges af og blandt elever.
Stk 2)
Elever på fase 2 skal vælge 2 repræsentant per klasse. Alle
repræsentanter på hele skolen skal have en suppleant, som
også vælges af og iblandt klassen/kontaktgruppen.
Suppleanter overtager repræsentantens rolle ved
repræsentantens fravær, med undtagelse af formandens
suppleant, som ikke overtager opgaverne og ansvaret som
formanden har. Den rolle overtager næstformanden derimod da
han er valgt af hele elevrådet.
Stk 3)
Alle elevrådsrepræsentanter vælges for 1 år af gangen, med
undtagelse af formanden og næstformanden, som sidder i
minimum 2 år så snart de vælges. Dette skyldes at elevråds
arbejdet gerne skulle have kontinuitet. Formandskabet skal
altså være medlemmer af elevrådet i 2 år men dette er ikke
ensbetydende med, at de også er henholdsvis formand og
næstformand begge år.
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Stk 4)
Kontaktgruppelæren/ klasselærer er ansvarlig for, at
der vælges elevrådsrepræsentanter inden den 1 oktober.
Stk 5)
Et flertal af elever i klassen eller kontaktgruppen kan tvinge
elevrådsrepræsentanten til at foreslå noget specifikt til et
elevrådsmøde.
Stk 6)
Vælger en elevrådsrepræsentant at trække sig, overtager
suppleanten resten af året. Er det formanden, der trækker sig
fra rådet, overtager næstformanden titlen som formand, mens
suppleanten bliver repræsentant. Der afholdes hurtigst muligt
valg af næstformandsposten, hvis dette skulle ske.
Stk 7)
En årgang på fase 3 har ret til at vælge om de vil have 2
repræsentanter fra hver klasse/stamgruppe, eller om de vil
have 1 fra hver kontaktgruppe. Denne beslutning kan afgøres
ved en afstemning på hele årgangen, afgjort ved hjælp af
simpelt flertal.
Elevrådsmøder
§3
Stk 1)
Elevrådsmøder holdes mindst 1 gang i intervallet mellem
skolebestyrelsesmøder.
Stk 2)
Alle elevrådsrepræsentanter har ret til at kræve en skriftlig
afstemning. Udover personafstemninger, som skal være
skriftlige.
Stk 3)
alle afstemninger afgøres ved et simpelt flertal, med undtagelse
af vedtægtsændringer og udvisninger, som skal have en
overbevisende flertal på 2/3.
Stk 4)
Der afholdes mindst 1 gang om året en Elevrådsdag, hvor
elevrådet mødes hele formiddagen og tager sig af
længerevarende opgaver.
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Stk 5)
Alle elevrådsmedlemmer har stemmeret og har ret til
at stille forslag til drøftelse og afstemning, så længe at
formanden er blevet informeret om det før mødet.
Stk 6)
Der afholdes i slutningen af skoleårets et møde, hvor alle elever
på skolen har adgang med stemmeret. Ved mødet fremlægges
årets resultater og eventuelle regnskaber af formanden.
Udvalg
§4
Stk 1)
Formandskabet nedsætter udvalg efter behov. Formandskabet
vælger også medlemmerne af de eventuelle udvalg.
Stk 2)
Alle beslutninger, der tages i udvalgene skal til videre
afstemning i elevrådet.
Stk 3)
Mindst en repræsentant fra formandskabet (som er formand for
udvalget, medmindre han udnævner en anden) samt en fra fase
2 og 3 skal være til stede under alle møder i eventuelle udvalg,
ellers erklæres mødet for udskudt.
Stk 4)
Alle forslag og vigtige hændelser skal skrives ned af en
referent, som vælges ind i alle udvalg ved hjælp af simpelt
flertal. Alt det nedskrevne skal være tilgængeligt, for alle
elevrådsrepræsentanter.
Elevrådets poster og embeder
§6
Stk1)
Formanden
• Formanden har det overordnede ansvar for alt hvad
elevrådet foretager sig.
• Formanden er det ledende medlem af formandskabet. Han
har altså den afgørende stemme i formandskabet.
• Formanden er ansvarlig for, at der holdes møder mindst 1
gang i intervallet mellem skolebestyrelsesmøder.
• Formanden er ansvarlig for alle indslag, der kommer under et
møde, de andre repræsentanter er derfor forpligtede til at

Skrevet af: Kasper Tandrup

•
•
•
•
•
•

informere ham om længerevarende indslag de
måtte fremlægge før mødet.
Formanden holder styr på elevrådets eventuelle virksomhed
og økonomi.
Formanden har den afgørende stemme hvis der er lige
mange stemmer for og imod et forslag.
Formanden har ansvar for, at der deltager 2
elevrådsrepræsentanter i hvert skolebestyrelsesmøde.
Formanden kan indkalde til et ekstraordinært møde hvis han
finder det yderst nødvendigt.
Formanden har ret til at nedlægge veto, men i dette tilfælde
har et flertal i elevrådet også ret til at udskifte deres formand
med det samme hvis ønsket.
Formanden har ansvar for, at elevrådets vedtægter
overholdes.

Stk 2)
Næstformanden
• Næstformanden har som primær opgave at hjælpe
elevrådsformanden hvis ønsket.
• Han varetager derudover alle formandens opgaver og ansvar,
hvis formanden er fraværende
• Næstformanden er med i formandskabet, men er dog et
rådgivende medlem.
Stk 3)
Referenten
• Referenten er ansvarlig for alt hvad der foreslås eller bringes
op skal skrives ned.
• Alle referater skal hurtigst muligt efter mødet lægges på
hjemmesiden vangeboskolen.dk under elevråd, og derefter
under referater.
Stk 4)
Kontaktlæren/kontaktlærene
• Kontaktlærens har opgaven som ordstyrer, og har dermed
ansvaret for at opretholde ro og orden, under elevrådsmøder.
• Kontaktlæren beslutter sammen med formandskabet
beliggenheden og tidspunktet for elevrådsmøder.
• Kontaktlæren kan bortvise en elevrådsrepræsentant fra et
møde, hvis hans/hendes opførsel er utilstrækkelig.
Stk 5)
Assistent
• Elevrådet kan udpege en assistent til fx posten som
assisterende referent, ved hjælp af simpelt flertal.
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• Assistenten har som opgave at assistere en
bestemt person med hans/hendes opgave.
• Selvom assistenten måske udfører en stor del af arbejdet, er
det i sidste ende den oﬃcielle fx referent, der har ansvaret.
Stk 6)
Hvis en elevrådsrepræsentant bryder vedtægterne, eller ikke
opfylder de ansvar og opgaver han/hun måtte have, kan
elevrådet smide repræsentanten ud af den post/embede han/
hun evt. kunne have. Dette kan ske ved et kvalificeret flertal på
2/3. Elevrådet kan dog ikke smide en repræsentant helt ud fra
elevrådet.
Vedtægtsændringer
§7
Stk 1)
Alle vedtægtsændringer skal have et overbevisende flertal bag
sig på 2/3 i elevrådet.
Stk 2)
Vedtægtsændringer skal til afstemninger i alle klasser/
Kontaktgrupper, som har en eller flere elevrådsrepræsentanter.
Stk 3)
Vedtægtsændringer kan kun komme til afstemning såfremt, at
mindst 2/3 af elevrådets medlemmer er til stede under det
pågælende møde.
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