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Vedtægter for Christiansø Skoles elevråd 

 

 

 

§1 Formål 
Elevrådet skal arbejde for at give eleverne indflydelse på dagligdagen på skolen og for at bidrage til en god 

stemning og et godt samarbejde mellem elever, lærere og forældre. 

 

§2 Sammensætning 
Elevrådet består af alle skolens elever. 

 

§3 Valg 
Hvert halve år holdes valg af formand, næstformand (som er formandens stedfortræder) og sekretær. 

Genvalg kan finde sted. Valgene foregår ved skriftlig afstemning, som kontaktlæreren står for. 

 

§4 Kontaktlærer 
Der er knyttet en kontaktlærer til elevrådet. Kontaktlærerens opgave er at bistå elevrådet, hvis der er brug 

for det. Kontaktlæreren deltager i elevrådets møder, hvis han eller hun bliver tilkaldt. 

Kontaktlæreren er i øvrigt ansvarlig for, at elevrådet modtager indkaldelse til møderne i skolebestyrelsen. 

 

§5 Møder 
Formanden indkalder til møde i elevrådet, hvis enten formanden selv eller en eller flere af elevrådets 

medlemmer har punkter til dagsordenen, som man gerne vil have behandlet. Der indkaldes til møderne ved 

at formanden giver alle elever en dagsorden senest en uge før mødet. Der holdes dog fast møde forud for 

skolebestyrerens møder, så elevrådet kan drøfte sin holdning til det, der skal behandles af 

skolebestyrelsen. 

Elevrådets møder holdes i skoletiden - typisk i klassens tid. 

Dagsorden til elevrådets møder udarbejdes af formanden og næstformanden i samarbejde. Alle elever kan 

komme med punkter til dagsordenen. 

Sekretæren skriver referat af elevrådets møder. Referatet gives til alle elever og godkendes - eventuelt med 

ændringer - på førstkommende møde. 



2 
 

 

§6 Beslutninger 
På elevrådets møder tilstræbes det, at beslutninger træffes i enighed. Hvis det ikke er muligt, kan 

beslutninger om forslag træffes ved almindeligt flertal. Sådanne afstemninger foregår ved håndsoprækning. 

Beslutninger og forslag, som skal sendes videre til f.eks. skoleleder eller skolebestyrelse, formuleres 

skriftligt af sekretæren umiddelbart efter, at beslutningen er truffet og godkendes af elevrådet, inden det 

gives til rette vedkommende. 

 

§7 Skolebestyrelsen 
Elevrådets formand repræsenterer elevrådet i skolebestyrelsen. Efter et skolebestyrelsesmøde orienterer 

formanden elevrådet om, hvad der er sket. 

 

§8 Økonomi 
Skolen betaler de udgifter, der måtte være forbundet med elevrådets arbejde og beslutninger. 

 

§9 Vedtægtsændringer 
Elevrådets vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af elevrådets medlemmer stemmer for et eller flere 

ændringsforslag. 

 

§10 Opløsning 
Elevrådet kan kun opløses, hvis alle elever går ind for det. 
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