Vedtægter for elevrådet ved Gammel Hellerup Gymnasium (2018)
Reglerne er udarbejdet i forlængelse af BEK nr. 84: ”Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for
almengymnasial uddannelse…”

§1. Formål
Stk. 1. Elevrådets formål er at være elevernes repræsentanter på GHG og varetage disses interesser over
for gymnasiet. Elevrådets arbejde tager udgangspunkt i skolens værdier om faglighed, fællesskab og
mangfoldighed.

§2. Valg af elevråd og formandskab
Stk. 1. Elevrådet består af to repræsentanter for hver klasse. Klasserepræsentanterne vælges inden
udgangen af september; i 1.g-klasserne dog inden udgangen af november. Alle klassens elever har valgret
og er valgbare. Klasserepræsentanterne fungerer som bindeled mellem elevrådet og deres klasser.
Klasserepræsentanterne er forpligtet til at videregive informationer til og fra elevrådet og deres klasser og
komme til møderne.
Stk. 2. Elevrådet vælger et formandskab bestående af to formænd, en pige og en dreng. Valget afholdes i
januar måned og foregår ved, at hver klasse stemmer på de opstillede kandidater. Mødet indkaldes med
min. 2 ugers varsel. De to kandidater, henholdsvis en pige og en dreng, med flest stemmer er dermed
klassens valg. Klasserepræsentanterne stemmer på klassens kandidater på det elevrådsmøde, hvor de nye
formænd skal vælges. De to kandidater, henholdsvis en pige og en dreng, der får flest stemmer, er herefter
de nye formænd.
Stk. 3. Formandskabet er valgt for et år ad gangen. Herefter holdes der igen valg efter ovenstående
principper.
Stk. 4. Elevrådets medlemmer er ulønnede.
Stk. 5. Deltagelse i elevrådsmøder i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og
registreres ikke som fravær. Mødernes placering og omfang skal være aftalt med rektor.

§3. Elevrådets opgaver
Stk. 1. Elevrådet varetager elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og
økonomiske interesser på GHG. Elevrådet har ret til at afgive indstillinger om disse forhold.
Stk. 2. De to formænd bliver ved formandskabet medlem af skolens bestyrelse i deres periode som
formænd.
Stk. 3. Elevrådet udpeger repræsentanter til alle udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle
spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Elevrådet kan udpege
undervisningsmiljørepræsentanter.

Stk. 4. Elevrådet kan nedsætte udvalg efter behov.
Stk. 5. Der afholdes normalt et elevrådsmøde pr. måned, dog ikke i eksamensperioden. Møderne indkaldes
med min. 1 uges varsel. Der skal meldes afbud til formændene, hvis man er forhindret i at deltage.
Formændene leder møderne og vælger en fra udvalget, som tager referat.
Stk. 6. Elevrådets medlemmer deltager i den årlige elevrådstur.

§4. Elevrådets vedtægter og forretningsorden
Stk. 1. Et forslag til elevrådets vedtægter udarbejdes af elevrådet og vedtages på et elevrådsmøde efter
drøftelse ude i klasserne. Revidering af vedtægterne kan kun ske på et elevrådsmøde, hvor det er varslet på
forhånd og indkaldt med min. 2 ugers varsel.
Stk. 2. Elevrådets vedtægter skal indeholde bestemmelser om:
•
•
•
•
•
•

Elevrådets størrelse
Fremgangsmåden ved valg af elevrådsmedlemmer
Afholdelse af det årlige elevrådsmøde, hvor der vælges formænd
Afholdelse af øvrige elevrådsmøder
Elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse
Fremgangsmåden ved vedtægtsændringer

Stk. 3. Elevrådet fastsætter selv sin dagsorden.

§5. Samarbejdet med elevrådet
Stk. 1. Rektor er forpligtet til at opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager
initiativ til det.
Stk. 2. Rektor og vicerektor skal i samarbejde med elevrådet medvirke til at udbrede kendskabet blandt
eleverne til elevrådet for at styrke den demokratiske forståelse blandt eleverne.
Stk. 3. GHG yder tilskud til elevrådsarbejdet, herunder evt. udgifter medlemskab af organisationer eller
deltagelse i arrangementer af elevdemokratisk karakter. Tilskuddet aftales for et år ad gangen. Elevrådet
skal aflægge regnskab og dokumentation for afholdte udgifter.

§6. Ikrafttræden
Vedtægterne er drøftet i klasserne og vedtaget på et elevrådsmøde den 30. april 2018.

