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Elevrådskursus.
Hvert år medio september afholder elevrådet elevrådskursus på Krogen med overnatning. På kurset introduceres nye elevrådsmedlemmer til skolens
organisation og beslutningsprocesser samt elevrådsarbejdet. Derudover evalueres sidste skoleårs elevrådsarbejde, og der formuleres visioner for
elevrådsrådsarbejdet i det indeværende skoleår. Desuden vælges det menige medlem til FU samt evt. kasser, og repræsentanter til skoleudvalg.
Kontaktudvalgsmøde.
4 gange om året mødes elevrådets FU med repræsentant for formandskabet for lærernes pædagogiske råd, pedel, rektor, samt den
uddannelsesleder, der er koblet til elevrådsarbejdet. På mødernes drøftes aktuelle emner, udveksles information m.v
Elevrådsmøder.
Der afholdes i udgangspunktet et elevrådsmøde om måneden undtagen i august og juni.
Bestyrelsesmøder.
Skolens elever har to pladser i skolens bestyrelse, hvoraf en er med stemmeret. Elevrådet udpeger begge medlemmer, hvoraf det medlem med
stemmeret er med i FU. Bestyrelsesmøderne afholdes i august september, oktober/november, marts og maj.
Valg af elevrådsrepræsentanter og suppleanter.
I løbet af august måned vælger alle nye klasser elevrådsrepræsentant og suppleant. Fortsætterklasserne har valgt deres elevrådsrepræsentanter og
suppleanter i august.
Valg af menig medlem i FU og evt. kasser.
Valgt af det menige medlem til FU og evt. valg af kasser finder sted på elevrådskurset.
Valg af FU (formand, næstformand, sekretær).
Formand, næstformand og sekretær vælges på det sidste elevrådsmøde i maj måned.
Valg af repræsentanter i skoleudvalg.

Elevrådet har en række pladser i udvalg, der er nedsat under Pædagogisk Råd. Repræsentanter til disse udvalg vælges i forbindelse med
elevrådskurset.
Valg af repræsentanter til øvrige udvalg.
Elevrådet har en række udvalg, hvor der skal vælges medlemmer. Det er ikke kun elevrådsrepræsentanterne der kan sidde i disse udvalg, det kan alle
skolens elever.
Deltagelse i evalueringsmøde.
Som en del af skolens kvalitets- og evalueringsplan deltager elevrådet hvert andet år sammen med lærerrepræsentanter og ledelses til et
evalueringsmøde, hvor der drøftes undervisning, fælles ansvar og mål.
Udarbejdelse af forslag til fokuspunkter i kvalitets- og evalueringsplanen.
Hver 3. år skal der formuleres nye fokuspunkter til skolens kvalitets- og evalueringsplan. Elevrådets FU formulerer konkrete forslag til fokuspunkter.
Input til kommende kalenderår budget.
I løbet af 4. kvartal udarbejdes skolens budget for det kommende kalenderår. Elevrådet afleverer input til budgettet medio november.
Revision af årshjul.
På det sidste elevrådsmøde i maj reviderer elevrådet årshjulet, så der foreligger et revideret og opdateret årshjul ved starten af det nye skoleår.
Elevmøde.
Der afholdes et årligt møde for alle skolens elever. Her fremlægger elevrådet sit regnskab, ligesom der drøftes relevante emner. Det er muligt at
indgive forslag til dagsordenen.

