
Dets Vedtægter og Vejledning  

§1 Navn 

1.1 Foreningens navn er Solrød Gymnasiums Elevråd. 

 

§2 Formål 

2.1 Elevrådets formål er at repræsentere elever på Solrød Gymnasium og varetage disses 

interesser over for skolens administration og lærerstab, i skolens udvalg og over for andre 

relevante parter. 

2.2 Elevrådet er uafhængigt af partipolitiskes interesser og organisationer. 

2.3 Elevrådet skal hvert år på elevrådsturen tage stilling til om det vil være medlem af forskellige 

paraplyorganisationer. 

 

§3 Medlemmer 

3.1 Hvert år ved skolestart vælges der to repræsentanter fra hver klasse, som vil have både 

stemme- og taleret. 

3.2 Klassernes repræsentanter skal vælges før den 1. september. 

3.3 Elever der ikke er valgt som repræsentanter, kan stadig deltage i alle elevrådsmøder med 

taleret. 

3.4 En elev kan blive givet en advarsel og senere blive udelukket fra elevrådet for upassende 

opførsel til møder. 

3.5 Hvis en elevrepræsentant ikke vil deltage eller bliver udelukket for arbejdet, skal klassen vælge 

en ny repræsentant til elevrådet. 

3.6 Elevrepræsentanterne fungerer som bindeled mellem klasse og elevråd. De skal videregive 

informationer fra elevrådets møder. 

 

§4 Struktur og størrelse 

4.1 Poster i elevrådet 

∙ Formand  
 
∙ Næstformand  



 
∙ Sekretær  

∙ Kassér  

∙ Kritisk revisor  

∙ Organisator  

4.1.1 Posternes arbejdsopgaver 
Formand: er valgbestemt. Formanden skal have og kunne danne sig overblik over alle relevante 
emner, samt have en indflydelse eller mulighed for samme i alle sager. Denne skal fungere som 
talerør til resten af skolens elever samt være genkendelig for både elever og lærere. Formanden er 
ansvarlig for indkaldelse til møderne. Samtidig er formanden ansvarlig for valg af Dog ikke ved et 
mistillidsvotumsmøde opstillet mod for- manden. Formanden har den ene plads i bestyrelsen med 
stemmeberettigelse og repræsentere eleverne efter bedste overbevisning. I tilfælde af, at 
formanden er umyndig, overtager næstformanden stemmeberettigelsen.  

Næstformand: er valgbestemt. Næstformanden skal bistå formanden, fungere som 
sparingspartner og stedfortræder ved arrangementer hvor formanden ikke kan tiltræde. Ved 
mistillidsvotum mod formanden, indtræder næst- formanden som fungerende formand for 
elevrådet indtil valg af ny formand.  
Såfremt at, formanden er umyndig, overtager næstformanden stemmeberettigelsen.  

Sekretær(er): er ikke valgbestemt. Skriver referater af møder og styrer alle elevrådets papirer og 
indkomne post. Sekretæren står for administrationen af elevrådets kartotek. Sørger for at tælle 
stemmer ved afstemninger i elevrådet.  

Kassér: er ikke valgbestemt. Kassér står for elevrådets økonomi og er den økonomiske kontakt til 
rektor i samarbejde med formanden.  

Kritisk revisor: er valgbestemt. Den kritiske revisor er et sikkerhedsnet og gennemgår kasserens 
regnskaber i samarbejde med formanden. Der er kun behov for denne når elevrådet har en fast   
økonomi og skal bistå kassér.  

Organisator: er ikke valgbestemt. Ansvarlig for events og aktiviteter for elevrådet. Skal til hvert 
arrangement have mulighed for at udvælge flere af elevrådets medlemmer til at være 
medarrangører af begivenheden.  

4.2 Det stemmeberettiget elevråd består af ovenstående og elevrepræsentanter.  

 

§5 Elevrådsbestyrelsen 

5.1 Elevrådsbestyrelsen er elevrådets aktive organ. 



5.2 Elevrådsbestyrelsen består af tillidsposterne fra §4 styk 1, samt frivillige medlemmer fra 

elevrådet. 

5.3 Det bestræbes at elevrådsbestyrelsen bliver repræsenteret af 15 elever fordelt på alle årgange, 

samt tillidsposterne.  

5.4 Elevrådsbestyrelsen dannes umiddelbart efter første elevrådsmøde.  

5.4 Elevrådsbestyrelsen skal afholde møde mindst en gang om måneden. Mødet bliver arrangeret 

af formanden, og en besked vil blive sendt ud til alle medlemmer med tid og sted. 

5.5 Afbud meldes til sekretær, formand eller næstformand før mødet.  

5.6 Hvis elever har idéer til elevrådsbestyrelsen, kan det fremlægges til et møde. 

5.7 Ved elevrådsbestyrelsesmøde vil sekretæren være referent og formanden være ordstyrer. Er 

en af disse fraværende overtages det af en frivillig.  

 

§6 Elevrådet 

6.1 Der skal holdes mindst 6 elevrådsmøder i løbet af året.  

6.2 Formanden indkalder elevrepræsentanter til møde mindst 2 dage før.  

6.3 Ved første elevrådsmøde vælges tillidsposterne, samt elevrådsbestyrelsen. 

6.4 En Facebookgruppe oprettes også til første møde. Gruppen bruges til diskussion af emner, 

planlægning af møder mm. 

6.5 Ved elevrådsmødet vil sekretæren være referent og formanden være ordstyrer. Er en af disse 

fraværende overtages det af en frivillig. 

6.6 En dagsorden skal sendes til alle medlemmer af elevrådet inden et møde. 

6.7 Afstemninger kan ved der er flertal for det, men hvis der ikke er mere end 60% enighed blandt 

elevrådet, burde det genovervejes.  

6.8 Afstemninger i elevrådet foregår ved håndsoprækning, medmindre der er flertal for, at 

afstemningen skal være anonym. 

 

§7 Udvalg 

7.1 Der kan blive oprettet midlertidige udvalg for at bearbejde diverse opgaver i elevrådsarbejdet. 

Alle disse udvalg skal være i dialog med formand eller næstformand. 

7.2 Andre udvalg på skolen er på ingen måde afhængige af elevrådet, men kan søge hjælp hos det.  

 



§8 Valgprocedure  

8.1 Valg af elevrådsrepræsentanter foregår i klasserne, hvor to repræsentanter vælges.  

8.2 I starten af september hvert år vælges formand, næstformand og kritisk revisor. 

8.3 Alle elevrepræsentanter har stemmeret.  

8.4 Der vælges to stemmetællere af elevrepræsentanterne. 

8.5 Valget foregår anonymt ved at man skriver sit valg ned på et stykke papir, som afleveres til 

stemmetællerne, der efterfølgende tæller stemmerne sammen. 

8.6 Ved ikke valgbestemte poster er det formanden og næstformanden, der bestemmer 

medlemmet der bliver indsat på posten. Dog skal elevrådet godkende både kandidaterne og 

posterne, der er udvalgt af formanden og næstformanden. 

 

§9 Mistillidsvotum  

9.1 Hvis et mistillidsvotum opstilles, skal der gives et grundlag for mistillidsvotummet og 
votummet skal være støttet af mindst 2/3 af elevrådets medlemmer for at blive vedtaget.  

9.2 Ved mistillidsvotummets vedtagelse skal et valg af et nyt medlem til den givne post samt 
aftrædelse af det nuværende medlem i den givne post, ske med øjeblikkelig virkning. 
Næstformanden fungerer umiddelbart som formand indtil valget af ny formand er foretaget, hvis 
dette er tilfældet.  

9.3 Ved opstilling af mistillidsvotum skal elevrådet have mulighed for at ekskludere det medlem 
mistillidsvotummet er stillet imod fra mødet, hvor dette bliver diskuteret og afstemt.  

9.4 Ved opstilling af mistillidsvotum skal medlemmet, som mistillidsvotummet er stillet imod, have 
mulighed for at forsvare sine handlinger foran hele elevrådet, inden mistillidsvotummet bliver 
taget til afstemning.  

 

§10 Vedtægter  

10.1 Vedtægter kan altid ændres med 2/3 flertal til elevrådsmøderne. Dog skal vedtægter mindst 
en gang om året, tages op på hytteturen eller anden social sammenkomst og revurderes og 
eventuelt omskrives. Vedtægten er kun gældende, hvis mindst 50% af elevrådet er fremmødt. 

10.2 Ved omskrivning af vedtægter, skal de fremstilles for resten af skolen, hvor eleverne 
eventuelt kan sige imod omskrivningerne.  

10.3 Det påkræves af alle elevrådets medlemmer, at de underordner sig de aktuelle vedtægter.  


