Elevrådets vedtægter for Mariagerfjord Gymnasium
- STX, HTX og HF
Vedtaget d. 29-10-2015
§1 Formål
Elevrådet skal:
 Varetage elevernes interesser.
 Forsøge at styrke/opretholde elevernes indflydelse på skolen og i undervisningen.
 Repræsentere eleverne eksternt såvel som internt i flest mulige henseender.
 Vedligeholde kontakten til skolens øvrige udvalg.
§2 Elevrådets opgaver
Stk. 1) Elevrådet varetager gennem samarbejde med bestyrelsen, ledelsen og øvrige
personalegrupper elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og
økonomiske interesser på skolen.
Stk. 2) Elevrådet har ret til at afgive indstillinger om de forhold, der er nævnt i stk. 1.
Stk. 3) Elevrådet udpeger to medlemmer til skolens bestyrelse af hvilke den ene har stemmeret. Den
stemmeberettigede skal være myndig.
Stk. 4) Den ene af de to bestyrelsesmedlemmer fra elevrådet skal vælges blandt elevrådets
forretningsudvalg.
a) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på elevrådets årlige hyttetur.
Stk. 5) Elevrådet udpeger repræsentanter til alle udvalg, m.v. som institutionen har nedsat til at
behandle spørgsmålet af betydning for eleverne i almindelighed. Det gælder dog ikke udvalg m.v.,
hvor elevers deltagelse ville stride mod anden lovgivning.
a) Disse udvalg benævnes ”elevrådets eksterne udvalg”
b) Alle personvalg, blandt medlemmer af elevrådet, til eksterne udvalg, foretages på
elevrådets årlige hyttetur.
c) Alle personvalg, blandt skolens øvrige elever, til eksterne udvalg, foretages ved
det årlige ordinære elevmøde
Stk. 6) Elevrådet nedsætter, udover de i stk. 5 nævnte udvalg, en række interne udvalg.
a) Hvilke udvalg, der nedsættes, besluttes på elevrådets årlige hyttetur efter
indstilling fra forretningsudvalget.
b) Elevrådets medlemmer af de interne udvalg vælges på elevrådets årlige hyttetur.
c) Medlemmer blandt skolens øvrige elever vælges på det årlige ordinære elevmøde.
Stk. 7) Enkelte af elevrådets udvalg er åbne, således at det er muligt at være medlem af de
pågældende udvalg, selvom man ikke er medlem af elevrådet, såfremt man vælges som medlem af
det pågældende udvalg på det årlige ordinære elevmøde.
a) Hvilke udvalg, der er åbne, fastsættes af elevrådet og fremlægges ved udsendelsen
af dagsordnen til det årlige ordinære elevmøde.
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Stk. 8) Elevrådet kan udpege undervisningsmiljørepræsentanter, jf. lov om elevers og studerendes
undervisningsmiljø.

§3 Elevrådets nedsættelse og medlemsforhold
Stk. 1) Alle elever har valgret og er valgbare til elevrådet.
Stk. 2) Hver klasse vælger én repræsentant samt én suppleant, der repræsenterer klassen ved
elevrådsmøderne, såfremt repræsentanten er forhindret. Begge er medlemmer af elevrådet.
a) Det er op til den enkelte klasse at beslutte, hvordan valg af repræsentant og
suppleant skal foregå, dog gælder altid almindeligt flertal.
Stk. 3) I fortsætterklasserne vælges repræsentant og suppleant for det kommende skoleår inden
udgangen af april måned i indeværende skoleår. I første-klasserne vælges repræsentant og suppleant
for indeværende skoleår inden udgangen af august måned.
Stk. 4) Elevrådsrepræsentanter og –suppleanter er valgt for ét skoleår af gangen.
a) Når den ét-årige valgperiode er udløbet, har alle elever i klassen igen mulighed for
at stille op til elevrådet.
b) Genvalg er muligt hvis, og kun hvis:
a. Repræsentanten/suppleanten selv ønsker det
b. Flertallet i klassen ønsker det
c) Hvis en klasse er utilfreds med dens elevrådsrepræsentant og/eller –suppleant, kan
klassen afsætte denne, før den ét-årige valgperiode er udløbet, såfremt et flertal i
klassen ønsker det, og beslutningen godkendes af et enstemmigt
forretningsudvalg. Dette kræver, at klassen kan stille med en ny repræsentant
og/eller suppleant.
d) Såfremt et medlem af elevrådet skifter klasse, ophøjes suppleanten midlertidigt til
repræsentant, indtil der foretages nyvalg i klassen.
Stk. 5) Elevrådet skal godkendes på det årlige ordinære elevmøde.
Stk. 6) Alle medlemmer har tale- og stemmeret ved elevrådsmøderne, dog har hver klasse kun én
stemme.
Stk. 7) Elevrådsrepræsentanter og –suppleanter har til opgave at formidle kontakten mellem
elevrådet og deres respektive klasser.
a) Hvis en elevrådsrepræsentant eller –suppleant ikke repræsenterer klassen ved to
elevrådsmøder i træk, bør elevrådets forretningsudvalg gøre den pågældende
klasse opmærksom på dette og evt. opfordre til nyvalg.
Stk. 8) Elevrådets medlemmer er ulønnede.
Stk. 9) Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd, i undervisningstiden
sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær. Mødernes tidsmæssige
placering og udstrækning skal dog være aftalt med institutionens leder.
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§4 Møder
Stk. 1) Sidste frist for indkaldelse til mødet er 5 skoledage før mødet skal afholdes, dog med
undtagelse af § 7.2. Dette sker sammen med en udsendelse af dagsorden.
Stk. 2) Elevrådet kan hasteindkaldes såfremt det er nødvendigt og i dette tilfælde underminderes §
7.1.
Stk. 2) Forretningsudvalget har ansvaret for at indkalde, lave dagsorden og eventuelle bilag.
Stk. 3) Dagsorden indeholder altid minimum følgende punkter:


Navneregistrering



Godkendelse af sidste mødes referat



Godkendelse af dagsorden



Nyt fra udvalg og eventuelle organisationer



Evt.

Stk. 4) På mødet fremlægges dagsorden, og punkter der kræver beslutning diskuteres.
Stk. 5) Ved alle afstemninger i elevrådet gælder almindeligt flertal. I stemmegrundlaget medtælles
de blanke stemmer.
Stk. 6) Alle elevrådets afstemninger er som udgangspunkt åbne, dog med undtagelse af personvalg,
der altid foretages skriftligt.
a) Såfremt blot én elev ønsker det, foretages afstemninger skriftligt.
Stk. 7) Det er ved alle elevrådets afstemninger muligt at stemme blankt.
Ved afgivelse af et stort antal blanke stemmer, vurderer forretningsudvalget om debatten bør
genoptages.
Stk. 8) Ved stemmelighed foretages en ny afstemning. Er der efter denne afstemning stadig
stemmelighed, trækkes der ved personvalg lod.
Stk. 9) Elevrådet afholder møde mindst hver måned i skoleåret, bortset fra opstartsmåneden august
og eksamensmåneden juni.
§5 Forretningsudvalg
Stk. 1) På det sidste elevrådsmåde i skoleåret vælges formand, næstformand og sekretær og evt.
kasserer, enten internt i elevrådet eller ved urafstemning blandt skolens elever.
Stk. 2) På elevrådets hyttetur i september vælges menigt medlem til forretningsudvalget fra 1.
klasse.
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Stk. 3) På elevrådets hyttetur i september vælges en kasserer til oplæring, som ved skoleårets
afslutning kan vælges som kasserer.
Stk. 4) Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning.
Stk. 5) Forretningsudvalget skal varetage den daglige drift mellem elevrådsmøderne.
Stk. 6) Forretningsudvalget kan, hvis indkaldelse af elevrådet er umuligt, tage stilling i hastesager.
Kan der ikke opnås enighed i forretningsudvalget, afgøres spørgsmålet ved afstemning. Ved
stemmelighed kan forretningsudvalget ikke tage en beslutning, og elevrådet hasteindkaldes.
Stk. 7) Formanden har ansvaret for, at det forgange års elevrådsmateriale såsom vedtægter,
dagsordner, referater samt diverse relevante materialer videres til det kommende års formand.
Stk. 8) Forretningsudvalget har ansvaret for at vedligeholde kontakten til administrationen.
Stk. 9) Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for, i samarbejde med skolens ledelse, at
arrangere den årlige hyttetur.
§6 Årligt ordinært elevmøde
Stk. 1) Det årlige ordinære elevmøde afholdes, så vidt muligt i september måned. Alle skolens
elever indkaldes via klassernes elevrådsrepræsentanter.
Stk. 2) Frist for indkaldelse til elevmødet er 14 dage inden afholdelse.
Stk. 3) Alle gymnasiets elever har tale- og stemmeret ved elevmødet.
Stk. 4) Frist for indgivelse af forslag til behandling på elevmødet er syv dage inden afholdelse hvor
den endelig dagsorden også sendes ud.
Stk. 5) Faste dagsordenspunkter på elevmødet:


Oplæg om elevrådets arbejde ved repræsentant fra elevrådets forretningsudvalg



Indkomne forslag



Godkendelse af elevrådets vedtægter



Godkendelse af elevrådets repræsentanter og suppleanter



Fremlæggelse af elevrådets regnskab



Fremlæggelse og godkendelse af vejledende budget for indeværende skoleår



Oplæg til drøftelse om elevrådets arbejde



Udvalgsarbejde
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Evt.

§7 Økonomi
Stk. 1) Elevrådet tildeles hvert år et vist beløb til dækning af udgifter vedrørende elevrådets arbejde
såsom rejse- og kørselsudgifter m.m. Udgifter, der ønskes dækket, skal bevilliges af kassereren og
formanden og forretningsudvalget orienteres.
Stk. 2) Efter hver udbetaling fra elevrådets konto skal kvittering og evt. restbeløb afleveres til
kassereren.
Stk. 3) Kassereren har ansvaret for at regnskabet bogføres og videregives til det kommende elevråd.
Ved slutningen af regnskabsåret fremlægges af kassereren en oversigt over elevrådets økonomiske
situation. Det endelige regnskab fremlægges i slutningen af skoleåret for elevrådet og på det årlige
ordinære elevmøde i oktober i det følgende skoleår.
Stk. 4) Større udgifter skal diskuteres på elevrådsmøderne. Kan der ikke opnås enighed om
spørgsmålet, afholdes der en afstemning.
Stk. 5) Kasseren har ansvaret for at udarbejde et vejledende budget for indeværende skoleår til
fremlæggelse på det årlige ordinære elevmøde. Budgettet skal inden elevmødet godkendes af
elevrådet.

§8 Medlemskab af elevorganisationer
Stk. 1) Elevrådet kan tilmelde/tilslutte sig en eller flere elevorganisationer. Dette kræver dog:
a) At indmeldingen diskuteres og tages op til afstemning i elevrådet.
b) At organisationen, elevrådet ønsker at tilmelde/tilslutte sig, ikke arbejder partipolitisk, og at
den arbejder med emner, der er relevante for skolens elever.
Stk. 2) Såfremt elevrådet vælger at tilslutte sig en elevorganisation, nedsættes et udvalg, som
varetager kontakten til organisationen. Udvalgsmedlemmerne deltager desuden, så vidt muligt, i
arrangementer afhold af organisationen.
a) Elevrådsformanden er forpligtet til at sidde i dette udvalg, men som udgangspunkt
ikke yderligere forpligtet til at være aktiv i den pågældende organisation.
Stk. 3) Kassereren har ansvaret for, at evt. kontingent til organisationen bliver betalt.

§9 Vedtægtsændringer
Stk. 1) For ændringer af vedtægter kræves flertal i elevrådet samt godkendelse på det årlige
ordinære elevmøde.
Stk. 2) Vedtægtsændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
Stk. 3) Alle – også elever ude for elevrådet – har ret til at stille ændringsforslag. Dette gøres på det
årlige ordinære elevmøde eller gennem klassens repræsentant til det forudgående elevrådsmøde.
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a) Det kan på elevmødet stilles ændringsforslag til vedtægterne helt frem til
behandlingen af vedtægterne.
Stk. 4) Vedtægtsændringer kan kun finde sted, hvis mindst 2/3 af klasserne er repræsenteret.
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