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Elevrådsvedtægter 
 

§1 Navn og sammensætning 

Navnet er Elevrådet. 

Hver klasse vælger 1-2 elever. 

Der er fælles elevråd for de uddannelser, der er repræsenteret på Slotshaven. 

 

 

§2 Valg af repræsentanter 

Valg af repræsentanter sker hvert skoleår i august måned under foranledning af rektor.   

Valget af repræsentant sker i klassen og skal støttes af klassens kontaktlærer. 

Valget er for et helt skoleår. 

Klassen er forpligtet til, i samarbejde med klassens kontaktlærer, at finde en anden re-

præsentant i tilfælde af frafald. 

Som repræsentant optræder man som repræsentant for klassen.  

  

 

§3 Valg og konstitutiering af formandskab 

Stk. 1 

Formandskabet består af fem elever. 

I september afholdes opstillingsmøde. 

Ønskede kandidater til formandskabet har maks. 2 min. til at fremme sit kandidatur.  

Efter opstillingsmødet afholdes afstemning over Lectio.  

Afstemningen organiseres, så alle uddannelser og årgange er repræsenteret. 

 

Stk. 2  

Ved første formandskabsmøde konstituerer Formandskabet sig.  

Det er udelukkende de fem repræsentanter, der står for konstitueringen. 

Rektoren er mødeleder ved konstitueringsmødet og er ansvarlig for, at dette finder 

sted.  

 

Stk. 3 

Ved frafald på mere end 40% i Formandskabet skal der vælges et nyt Formandskab. 
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§4 Formål 

Elevrådet skal varetage elevernes interesse på Slotshaven Gymnasium. 

Elevrådet er elevernes talerør til bestyrelse, ledelse og medarbejdere. 

Elevrådet skal fremme samarbejde, elevindflydelse samt studie- og læringsmiljø.  

 

 

§ 5 Rettigheder og pligter 

Stk. 1  

Elevrådet skal samarbejde med skolens bestyrelse, rektor og andre skoler. 

Elevrådet skal sørge for, at forslag fra eleverne bliver behandlet i Elevrådet. 

Elevrådet har ret til at være medlem af landsdækkende elevrådsorganisationer. 

Elevrådet har et selvstændigt sted på hjemmesiden. 

Elevrådet har ret til at reklamere og informere på diverse digitale medier under skolen. 

 

Stk. 2 

Rektor har pligt til at oprette en Elevrådsgruppe og en Formandskabsgruppe på Lectio. 

Rektor har pligt til at indkalde til mindst seks elevrådsmøder pr. skoleår. 

Rektor har pligt til at indkalde Formandskabet minimum før hvert elevrådsmøde og før 

hvert bestyrelsesmøde. Ved mødet før bestyrelsesmødet indkaldes desuden en even-

tuel medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.   

 

Stk. 3 

Formandskabet har pligt til at holde sig opdateret på ungdomsuddannelsesområdet. 

Formandskabet har pligt til at lede og referere fra elevrådsmøderne.  

Formandskabet har ret til min. 1000 kr. pr. skoleår til arrangementer og møder. 

Formandskabet har ret til at invitere og afholde sociale arrangementer på skolen for 

Elevrådet, men disse skal altid godkendes af rektor. 

 

Stk. 4 

Rektor bør imødekomme Elevrådets ønsker i det omfang, at skolens økonomi tillader 

det, og hvis det er til gavn for skolens studie- og læringsmiljø.    
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§6 Elevrådsmøder 

Stk.  1 

Første elevrådsmøde er altid i løbet af august.  

Andet elevrådsmøde er i september og er altid et opstillingsmøde til Formandskabet. 

  

Stk.  2 

Rektor indkalder til, samt står for afholdelse af, møderne i august og september. 

Rektor sikrer, at elevrådsmøder for hele skoleåret optræder i Lectio. 

 

Stk. 3 

Formandskabet sender dagsorden til Elevrådet senest tre dage før elevrådsmødet. 

Formandskabet leder møderne, sikrer elevinddragelse og demokratiske processer.  

 

 

§7 Udvalg 

Stk. 1 

Eksisterende udvalg præsenteres for Elevrådet ved første elevrådsmøde. 

Nye udvalg kan foreslås og oprettes løbende. 

 

Stk. 2 

Oversigt over udvalgenes medlemmer og formand er på skolens hjemmeside. 

Rektor sikrer, at udvalgene oprettes som grupper i Lectio. 

 

Stk. 3 

Hvert udvalg vælger selv en formand. 

Formanden har pligt til, at der afholdes møder og handles på udvalgets forslag.  

Formanden har pligt til at berette om udvalgets mål og handlinger til Elevrådet. 

 

Stk. 4 

Festudvalg og Fredagbarudvalg er selvstændige udvalg, men de er forpligtet til mini-

mum to gange om året at informere hele Elevrådet om status og tiltag.       

  

 

§8 Vedtægtsændringer 

I slutningen af skoleåret går Formandskabet og rektor vedtægterne igenne. 
Formandskab og rektor tager i samarbejde stilling til eventuelle vedtægtsændringer.  
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