
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Elevrådets Vedtægter:  

Elevrådets vedtægter er lavet på baggrund af Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for 

almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private 

gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145142 af d. 30.januar 2013). 

 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Elevrådet på N. Zahles Gymnasieskole (gymnasieafdelingen), forkortet 

Elevrådet. 

§ 2 Formål 

Stk 1: Elevrådet er elevernes repræsentation over for institutionen. 

 

Stk. 2 Elevrådet varetager gennem samarbejde med bestyrelsen, lederen og øvrige personalegrupper 

elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på 

institutionen. 

Stk. 3 Elevrådet skal tilstræbe sig samarbejde mellem eleverne, lærerne, TAP-personalet, 

forældrene og de besluttende organer. 

Stk. 4 Elevrådet er et selvstændigt organ, som er uafhængigt af andre instanser (Det vil sige 

bestyrelsen, interesseorganisationer, politiske holdninger osv.). 

Stk. 5: Elevrådet tager hvert år stilling til hvorvidt det vil være medlem af diverse 

paraplyorganisationer. Som minimum skal elevrådet tage stilling om hvorvidt det vil være medlem 

af DGS. 

§3 Elevrådets medlemmer 

Elevrådet består af 2 elever fra hver klasse, 1 elevrådsrepræsentant og 1 elevrådssuppleant. Der 

udover er formændene for skolens andre elevudvalg også i kraft af deres formandskab medlemmer 
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af elevrådet. 

 

Stk. 1: Disse klasserepræsentanter vælges i august hvert år i hver klasse.  

Stk. 2 Hvis en klasse ønsker deres elevrådsrepræsentant udskiftet i løbet af året, vælges der en ny, 

og dette meddeles til formanden straks efter valget. 

Stk. 3 Alle personvalg foregår ved stemmeflertal. 

Stk. 4 Personvalg skal foregå ved skriftlig afstemning, såfremt mindst én person ønsker det. 

Stk 5: Suppleanterne kan deltage i elevrådsarbejdet på lige fod med repræsentanterne, dvs. at de har 

mulighed for at varetage elevrådsposter og skal betragtes som medlemmer af elevrådet. Ved 

afstemninger har hver klasse dog kun en stemme. 

Stk 6:  Klasserepræsentanterne er repræsentanter for deres klasse i et repræsentativt demokrati og 

bør så vidt muligt stemme og handle i overensstemmelse med deres klasses holdning.  

Stk. 7: Klasserepræsentanterne har til opgave at fungere som bindeled mellem deres klasser og 

elevrådet.  

Stk 8: Hvis en elevrådsrepræsentant ikke opfylder sine forpligtelser i elevrådet eller til valgte poster 

i udvalg, kan eleven fratages sin post ved et mistillidsvotum i elevrådet. Det er op til elevrådet at 

vurdere grænsen for pligtforsømmelse. 2/3-del af elevrådet stemme for en mistillidserklæring. 

Herefter vælger klassen på repræsentant eller elevrådet vælger nyt udvalgsmedlem. Den 

pågældende elev skal have 14 dages varsel og mulighed for at forsvarer sig mod anklagerne. 

Stk 9: Skolens festudvalgsformand, caféudvalgsformand, Operation Dagsværks-formand og andre 

elevudvalgsformænd er i kraft af deres formandskab for andre elevudvalg også medlemmer af 

elevrådet. I elevrådet er det deres pligt at holde medlemmerne orienteret om deres udvalgsarbejde. 

§4 Stormødet 

Elevrådets øverste myndighed er stormødet. 

Stk. 1: Et stormøde skal være afholdt inden 1. oktober hvert skoleår. 

Stk. 2: Stormødet skal bebudes senest 14 dage inden dets afholdelse, ved minimum indkaldelse på 

morgenmøde og besked på lectio. 

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før stormødet. 

Stk. 4: Opstilling af kandidater til Formand, Næstformand og Kasserer skal ske senest 14 dage før 

stormødet. Kandidater til de forskellige poster skal opstilles på elevrådets opstillingsmøde. 

Opstillingsmødet skal være afholdt senest to onsdage før stormødet.  

Kun elever fra 1.G og 2.G kan opstilles som kandidat til formand, næstformand eller kasserer. I 

tilfælde af at ingen 1.G og 2.G elever ønsker at stille op, kan 3.G elever opstille. 

Stk 5: På stormødet skal følgende punkter behandles:  

a) Formalia: valg af dirigent, valg af referent og valg af to stemmetællere 

b) Formandens beretning 



 
 

c) Kassererens beretning 

d) Opstilling af kandidater til formand, næstformand og kasserer 

e) Valgtaler 

f) Valg af formand, næstformand og kasserer 

g) Behandling af indkomne forslag jf. §4.3 

h) Evt.  

Stk 6: Vedtægtsændringer kan ske ved 2/3 flertalsafstemning til et stormøde. 

 

 

Stk. 7: Indkaldelse til ekstraordinært stormøde skal bekendtgøres senest 3 uger inden 

afholdelsesdatoen. 

Stk. 8: Indkaldelse til ekstraordinært stormøde kan kun ske ved et overtal af elevrådets bevilling. 

 

§6 Udvalg 

Elevrådet skal være repræsenteres i skolens øvrige udvalg for at kunne varetage elevernes 

interesser. 

 

Stk 1: Før juleferien skal der være holdt valg til eksterne udvalg, med varighed til næste valg.  

Stk 2: Udvalgende omfatter:  

a)2 elever til skolebestyrelsen 

b) 2 elever til pædagogisk råd 

c) 2 elever til pædagogisk udvalg 

d) 2 elever til Fællesudvalget 

e) 2 elever til Sikkerhedsgruppen 

f) repræsentanter til eventuelle paraplyorganisationer 

Stk. 3: Kun elever fra 1.G og 2.G kan blive valgt til eksterne udvalg. 

Stk. 4: Med mindre specielle årsager gør sig gældende, kan en elev maksimalt have to eksterne 

udvalgsposter.  

Stk. 4: Valgene kan eventuelt ligge til stormødet. 

Stk. 5: Enhver valgt repræsentant til en intern eller en ekstern post forpligter sig, ved valget, til at 

være til stede til udvalgsmøderne. Hvis dette ikke opfyldes kan et mistillidsvotum nedlægges (jf. 

§3.8) 

Stk. 6: Enhver valgt repræsentant til en intern eller en ekstern post forpligter sig til at informere 

elevrådet om beslutninger der er blevet vedtaget i udvalget. Dernæst skal aktuelle emner i udvalget 

drøftes med elevrådet, således at elevrådet har mulighed for at beslutte holdningen til emnet. Hvis 

dette ikke opfyldes kan et mistillidsvotum nedlægges (jf. §5.3). 

§7 Formandens rolle  



 
 

Elevrådet ledes af en formand. Alle medlemmer kan stille op til valg til formandsposten. Valget 

skal eksekveres hurtigst muligt i august eller september måned, og den nye formand tiltræder senest 

1.oktober. 

Stk. 1 Det er formanden fornemste pligt at sørge for, at Elevrådets vedtægter overholdes. 

Formanden kan til enhver tid nægte at skrive under på beslutningsbegæringer, hvis disse klart 

overtræder vedtægterne. 

Stk. 2 Elevrådet kan til enhver tid opstille et mistillidsvotum til formanden eller til et udvalg, hvis 

1/2 af Elevrådet stemmer for dette. Hvis Formanden eller et udvalg bliver stillet over for et 

mistillidsvotum, skal den/det omgående træde af, og elevrådet konstituerer sig på ny hurtigst mulig. 

Stk. 3: Formanden er ansvarlig for at der bliver checket post i elevrådets boks. 

Stk. 4: Formanden samt kassereren er ansvarlige for elevrådets økonomi. 

Stk. 5: Næstformanden er, ved formandens fravær, ansvarlig for dennes pligter. 

§8 Elevrådsmøder og afstemninger 

Elevrådet holder normalt 1 gang om måneden i spisefrikvarteret. 

 

Stk. 1: Ekstraordinære møder skal annonceres via sociale medier eller intern kommunikation så alle 

har mulighed for at dukke op. 

 

Stk 2: Dagsordnen skal være tilgængelig senest dagen før mødet. Det er formandens og 

næstformandens pligt at sørge for dette. 

 

Stk 3: Formanden eller næstformanden fungerer som mødeleder og skal sørge for at 

forretningsordenen bliver overholdt. 

 

Stk 4: Til hvert elevrådsmøde skal der vælges en referent. Referenten er forpligtet til at skrive som 

minimum et beslutningsreferat. Referatet skal være tilgængeligt senest en uge efter mødet på lectio i 

Elevrådets mappe. 

 

Stk 5: Ved enhver afstemning i elevrådet eller til stormøde skal minimum 7 elevrådsmedlemmer 

være til stede.  

 

Stk. 6: Ved enhver afstemning i elevrådet eller til stormøde, hvor netop to afstemningsmuligheder 

er til stede, afgøres valget ved flest antal stemmer til en part (dvs. over 50 %). Ved stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. Er formanden ikke til stede er næstformandens stemme 

udslagsgivende. Er hverken formand eller næstformand til stede kan valget ikke afgøres ved 

stemmelighed.  



 
 

 

Stk. 7: Ved enhver afstemning i elevrådet eller til stormøde, hvor mere end to 

afstemningsmuligheder er til stede, afgøres valget ved flest antal stemmer til en part (dvs. over ). 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Er formanden ikke til stede er 

næstformandens stemme udslagsgivende. Er hverken formand eller næstformand til stede kan valget 

ikke afgøres ved stemmelighed. 

 

Stk. 8: Normalt foregår enhver afstemning ved håndsoprækning. I tilfælde af at et individ ønsker at 

hemmeligholde sin personlige eller andres stemme/stemmer foretages valget lukket ved at 

formanden udpeger to valgansvarlige, som omfordeler, indsamler og tæller stemmesedler, samt 

bekendtgør valgets resultat 

Stk. 9 En vedtagelse betragtes godkendt ved godkendelsen af det efterfølgende referat. 

Stk. 10 Elevrådsmøderne er åbne for alle elever, men kun de valgte repræsentanter har stemmeret. 

Ikke-medlemmer af elevrådet har taleret med flertallets tilladelse(behandles som mødets første 

punkt). 

Stk. 11 Elevrådet forbeholder sig ret til at holde møde bag lukkede døre. Hvis et medlem begærer 

dette over for Elevrådet, inden Rådet påbegynder det aktuelle møde, skal Rådet vedtage dette med 

flertal. Dog skal referatet fra disse møder altid forelægges skolens elever. 

Stk. 12 Alle skolens elever kan komme med forslag til dagsordenen. Disse skal være formanden i 

hænde senest en dag inden mødet, de behøver dog ikke at blive indskrevet i dagsordenen, men kan 

blive forelagt på det pågældende møde. 

Stk 13 Fravær. Elevrådets medlemmer kan få godskrevet 1 modul om måneden til registreret 

elevrådsarbejde. 

§Elevrådets økonomi 

Stk. 1 Elevrådet får hvert år 2000 kr. indsat på elevrådskontoen til fri disposition.  

Stk 2 Kun elevrådets formand kan hæve på kontoen. 

Stk. 3 Elevrådet skal selv dække eventuelle rejseudgifter til møder uden for skolen, dækningen sker 

via elevrådskontoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


