
Vedtægter for Elevrådet på Københavns Private Gymnasium 

 

§1 Navn og formål  

Stk. 1. Organisationens navn er Elevrådet på Københavns Private Gymnasium 

Stk. 2. Organisationens formål er at repræsentere eleverne og varetage elevernes interesser i alle 

henseender. Elevrådet skal skabe og deltage i debatten om den uddannelse og det skoleliv eleverne er i 

gang med. Elevrådet skal skabe og promovere et stærkt skolefællesskab. 

 

§2 Elevrådet og valgproces 

Stk. 1 Elevrådet består af to repræsentanter fra hver stx- og hf-klasse. 

Stk. 2 I starten af hvert skoleår er elevrådets repræsentanter på valg. Hvis der er flere opstillede kandidater 

end pladser, vil der være valg i den enkelte klasse. 

Stk. 3 Elevrådet organiseres i formand, næstformand, sekretær, kassérer, bestyrelsesrepræsentant og 

menige medlemmer.  

Stk. 4 Der holdes et månedligt møde, og alle medlemmer har mødepligt. Hvis mødepligten tilsidesættes, 

skal der meldes afbud til formanden. Formanden melder afbud til næstformanden.  

Stk. 5 Elevrådets medlemmer kan udskiftes i løbet af et skoleår, hvis repræsentanten trækker sig eller hvis 

klassen ønsker nyvalg. Dette kan eksempelvis ske, hvis repræsentanten ikke lever op til sine forpligtelser 

som repræsentant. 

 

§3 Elevrådsmøder  

Stk. 1 Der skal af sekretæren føres protokol over fremmødet til samtlige møder.  

Stk. 2 Møderne er offentlige. 

Stk. 3 Der gives lovligt fravær til medlemmer af elevrådet under møder.  

Stk. 4 Dagsorden udarbejdes af sekretæren og skal være tilgængelig senest to skoledage før mødet.  

Stk. 5 Alle mødedeltagere skal have en dagsorden tilgængelig f.eks. via en besked på Lectio. 

Stk. 6 Alle mødedeltagere har ret til at tilføje et punkt til dagsorden. Punktet skal være sekretæren i hænde 

senest to dage før et elevrådsmøde. 

Stk. 7 Alle kan indkalde til ekstraordinære møder gennem formanden. Formanden har ansvaret for at 

indkalde til månedlige møder.  

Stk. 8 Sekretæren skriver referat til alle møder.  

Stk. 9 Hver anden måned mødes formanden og næstformanden med ledelsen. 

Stk. 10 Der skal forelægge et referat senest tre dage efter mødet, er afholdt.  



Stk. 11 Alle elevrådets medlemmer skal have et referat tilgængeligt fra samtlige møder.  

Stk. 12 Kasséren holder øje med elevrådets udgifter, sørger for at budgettet overholdes samt aflægger 

regnskab for elevrådet efter afholdelse af arrangementer. 

Stk. 13 Alle skolens elever har krav på at kunne finde dagsordener og referater, der derfor uploades på 

skolens hjemmeside eller på anden vis gøres tilgængelige. Sekretæren har ansvar for at uploade 

dagsordener og referater. 

Stk. 14 Elevrådsrepræsentanterne skal før hvert møde drøfte væsentlige aspekter med deres klasse og høre 

om klassen har punkter, elevrådet skal drøfte. Repræsentanterne skal hver gang aftale med en af deres 

lærere, at de kan bruge 10 minutter af en undervisningstime på dette. 

Stk. 15 Alle skolens elever har mulighed for at komme og fremlægge en idé for elevrådet på et 

elevrådsmøde. 

 

§4 Konstituering og formandskab 

Stk. 1 Formandskabet repræsenterer elevernes interesser over for skolens forskellige organer, f.eks. 

ledelsen.  

Stk. 2 Formandskabet består af formanden og næstformanden.  

Stk. 3 Formandskabet skal minimum to gange om måneden fremlægge elevrådets vedtagne forslag for 

rektor.  

Stk. 4 Elevrådet konstituerer sig på skoleårets første møde efter de nye repræsentanter er valgt i klasserne. 

Hvis der er flere opstillede til posten som formand, næstformand, sekretær, kasserer og 

bestyrelsesrepræsentant vedtages posterne ved hemmelig afstemning blandt elevrådets medlemmer. 

Stk. 5 Formanden har ansvar for at indkalde til og lede elevrådets møder. Formanden og næstformanden 

har desuden ansvar for at fortælle om elevrådets arbejde og beslutninger på skolens fællessamlinger. 

Denne opgave kan uddelegeres til andre medlemmer af elevrådet. 

 

§5 Valgprocedure for afstemning ved forslag  

Stk. 1 Alle forslag i elevrådet tages op til afstemning.  

Stk. 2 Valget foregår ved håndsoprækning.  

Stk. 3 Ved afstemninger i elevrådet kan der stemmes for, imod eller blankt.  

Stk. 4 Ved afstemning benyttes simpelt flertal.  

Stk. 5 Ved stemmelighed frafalder forslaget. 

 

§6 Elevrådets arrangementer 



Stk. 1 Elevrådets medlemmer har ansvar for en række fælles skolearrangementer i samarbejde med skolens 

personale. 

Stk. 2 Elevrådets medlemmer fordeler ansvaret mellem sig i forbindelse med fælles skolearrangementer. 

Stk. 3 Nogle skolearrangementer er fast tilbagevendende som en del af skolens årsplan, mens elevrådet 

derudover altid kan tage initiativ til nye fælles arrangementer. 

Stk. 4 Det forventes at elevrådets repræsentanter støtter op om at promovere de fælles aktiviteter for 

resten af skolens elever. 

 

§7 Ændring af vedtægter  

Stk. 1 Ændring af vedtægter kan ske ved valg i elevrådet ved 2/3 flertal.  

Stk. 2 Nye vedtægter skal godkendes af elevgruppen på en fællessamling. Skolens elever skal se forslag til 

vedtægtsændringer 1 måned før fællessamlingen, hvor de kan godkendes ved simpelt flertal blandt de 

fremmødte. 

Stk. 3 Der kan med 2/3 flertal gives dispensation fra vedtægterne.  

 

 

Vedtaget af elevrådet d. 27/4 2020 


