Vedtægter for elevrådet på Hjørring Gymnasium og Hf‐kursus
Formål:
§1.0 Elevrådets formål er at fremstå som alle elevernes organ i forholdet rektor‐ lærereelever og derved sikre elevernes medindflydelse.
Medlemmer:

§2.0 Elevrådet er et udvalg og forum bestående af elever fra alle skolens stx- og HF- klasser.
Hver klasse er repræsenteret med 1-2 elever, som ved generalforsamlingen varetager
klassens ene stemme ved eventuel afstemning.

§2.1 Repræsentanter og suppleanter skal varetage sin klasses fælles interesser i elevrådet og
holde klassen orienteret om elevrådets beslutninger.
§2.2 Formandskabet har mulighed for at tilknytte andre personer til elevrådet, hvis dette
findes relevant. Disse har ikke stemmeret.
Møder:

§3.0 Elevrådet holder møder med jævne mellemrum i løbet af hele skoleåret. Det skal
tilstræbes, at der holdes mindst ét mødet om måneden.

§3.1 Formandskabet indkalder til møde med min. 2 dages varsel. Der vedlægges en
dagsorden.

§3.2 Møderne lægges på tidspunkter, hvor så mange medlemmer som muligt kan deltage.

§3.3 Alle elevrådets medlemmer kan deltage i elevrådsmøder. Andre, som ønsker at forelægge
elevrådet en sag, har som udgangspunkt adgang, efter aftale med formandskabet.
Generalforsamling:

§4.0 Elevrådet afholder hvert år, inden udgangen af april måned, en generalforsamling, hvortil
alle skolens elever har adgang. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel og
afholdes på et tidspunkt, uden for ferien, hvor alle elever har mulighed for at deltage – altså
udenfor undervisningen og ikke i eksamensperioder eller samtidig med studierejser.
§4.1 Generalforsamlingen skal som minimum have følgende punkter på dagsordenen:
1) Valg af dirigent
2) Formandskabets beretning
3) Godkendelse af regnskab
4) Fremlæggelse af budget
5) Indkomne forslag
6) Eventuelt

§4.2 Elevrådets sekretær tager referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af
dirigenten og formandskabet indenfor en måned, hvorefter det gøres tilgængeligt for alle
skolens elever.
Organisation og ledelse:

§5.0 Elevrådet konstituerer sig selv. Konstituering finder sted mindst én gang hvert skoleår,
helst i januar, umiddelbart inden den årlige generalforsamling. Der vælges et formandskab, en
Sekretær og eventuelt andre tillidsposter.
§5.1 Opstilling og valg til formandskabet foregår efter en af nedenstående to modeller:
1) To personer stiller op sammen, og vælges som ligeværdige formænd for elevrådet.
2) Én person stiller op, og vælges som formand for elevrådet. Der vælges herefter en
næstformand.

§5.2 Der vælges en sekretær, og hvis der er behov for det, vælges en kasserer.

§5.3 De valgte tiltræder deres poster med øjeblikkelig virkning. Den tidligere indehaver af
posten sætter efterfølgeren ind i sine opgaver.

§5.4 Formandskabets vigtigste opgave er at repræsentere og varetage elevrådets interesser
udadtil, samt at koordinere og uddelegere elevrådets arbejde. Formandskabet plejer
samarbejdet med rektor og lærerne, afholder elevrådsmøder og har det overordnede ansvar
for elevrådet.
§5.5 Sekretæren tager referat af alle elevrådets møder. Referater godkendes af elevrådet
indenfor en måned fra mødets afholdelse eller ved førstkommende møde. Sekretæren kan,
efter egen vurdering, uddelegere nogle af sine opgaver til andre elevrådsmedlemmer.

§5.6 Hvis der opstår begrundet mistillid til formanden(e), næstformanden, sekretæren eller
kassereren, kan disse afsættes ved afstemning med 2/3 flertal i elevrådet, hvor mindst
halvdelen af skolens klasser er repræsenteret. Afsættes formanden, træder næstformanden i
dennes sted og beslutter, om der skal vælges en ny formand. Hvis der ikke er nogen
næstformand, vælger elevrådet en midlertidig formand, med den primære opgave at afholde
en ny konstituering så hurtigt som muligt. Afsættes næstformanden, sekretæren eller
kassereren, vælges en ny.
Udvalgsrepræsentation

§6.0 Elevrådet udpeger repræsentanter til alle de af skolens råd og udvalg mv., hvor det er
relevant og ikke strider mod anden lovgivning, jf. den gældende bekendtgørelse. Udpegningen
sker i begyndelsen af skoleåret ved almindelig afstemning.

§6.1 Hvis der opstår begrundet mistillid til en repræsentant, kan denne afsættes ved
afstemning med 2/3 flertal, hvor mindst halvdelen af skolens klasser er repræsenteret. Der
vælges en ny repræsentant umiddelbart efter.

§6.2
Hvis en udvalgsrepræsentant ikke har mulighed for at deltage i et udvalgsmøde, udpeges i
samråd med formandskabet en midlertidig stedfortræder.

§6.3 Som udvalgsrepræsentant eller dennes stedfortræder skal man varetage elevernes fælles
interesse og holde elevrådet orienteret om udvalgets beslutninger.
§6.4 Elevrådets formandskab besætter de to elevpladser i skolens bestyrelse, heraf én med
stemmeret. Hvis der er to formænd, afgør de selv hvem, der har stemmeretten. Denne person
skal dog være personligt myndig, jf. den gældende bekendtgørelse. Hvis formandskabet eller
den ene formand/næstformanden ikke kan/vil sidde i skolens bestyrelse, besættes pladsen af
et andet medlem af elevrådet. Udpegningen sker ved almindelig afstemning.
§6.5 Elevrådets formandskab repræsenterer som udgangspunkt elevrådet i Pædagogisk Råd.
Ellers vælges 1‐2 repræsentanter blandt elevrådets medlemmer, jf. § 6.0
Økonomi

§7.0 Elevrådets økonomi varetages af kassereren, hvis en sådan er valgt; ellers indtræder
formandskabet i dennes sted. Alle udgifter skal godkendes af kassereren og formandskabet.

§7.1 Det er kassererens opgave at føre regnskab med alle elevrådets midler. Dette regnskab
fremlægges og godkendes ved den årlige generalforsamling.

§7.2 De midler, som elevrådet har, skal bruges til gavn for alle elever eller til udgifter i
forbindelse med elevrådets arbejde. Det skal derfor undgås at støtte politiske eller andre
holdningsprægede formål. Undtaget fra denne regel er dedikerede interesseorganisationer for
gymnasieelever/ HF ‐kursister, uden anden politisk dagsorden.
Vedtægter
§8.0 Hvis der er ønske om ændringer eller opløsning af vedtægterne, skal dette tages op på en
generalforsamling. Eventuel opløsning af vedtægterne skal efterfølgende bekræftes på en
ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med mindst 14 dages varsel.

