
Vedtægter	for	elevrådet	på	Esbjerg	Gymnasium	
	
§ 1 – Elevrådet 
 
Stk. 1: Elevrådet er et organ på institutionen Esbjerg Gymnasium og har til opgave at varetage elevernes interesser. 
 
Stk. 2: Elevrådet består af frivillige elever fra alle årgange på Esbjerg Gymnasium. 
 
Stk. 3: Elevrådet og dets vedtægter skal følge "Bekendtgørelsen om elevråd i gymnasiet og kursistråd på kursus til 
højere forberedelseseksamen og studieforberedende enkeltfagsundervisning" af 30 januar 2013. 
 
§ 2 – Formål 
 
Stk. 1: Elevrådet skal fungere som talerør mellem eleverne og skolens bestyrelse, ledelse samt lærere. 
 
Stk. 2: Elevrådet skal varetage elevernes interesser i skolebestyrelsen samt i de af institutionen nedsatte udvalg som 
elevrådet/dele af elevrådet finder relevante. 
 
Stk. 3: Elevrådet skal planlægge og lede elevmøderne på demokratisk vis. 
 
Stk. 4: Elevrådet skal fremme det sociale liv på skolen, samt medvirke til at skolen sikrer de bedst mulige rammer for 
den enkelte elevs udvikling. 
 
§ 3 – Organisation og struktur 
 
Stk. 1: Elevrådet skal være frit, dog bestræber vi os på at være repræsenteret. 
 
Stk. 2: Ved indmeldelse forpligter elevrådets medlemmer sig til at møde op og deltage aktivt i elevrådets arbejde og 
arrangementer for hele året. 
 
Stk. 3: Et elevrådsmedlem kan ekskluderes ved 2/3 flertal i elevrådet på et elevrådsmøde, hvorpå dette er et 
dagsordenspunkt. 
 
Stk. 4: Elevrådet ledes til dagligt af Forretningsudvalget (FU). 
 
§ 4 – Møderne i rådet 
 
Stk. 1: Det er FU, der indkalder til elevrådsmøder under de i § 5 stk. 2 gældende retningslinjer. 
 
Stk. 2: Elevrådet holder, så vidt muligt, møder hver onsdag i skolens 12-pause. Ud over disse står det FU frit for at 
indkalde til elevrådsmøder. 
 
Stk. 3: Alle elevrådsmedlemmer har til elevrådsmøder en (1) stemme hver. Alle afstemninger foretages, med mindre 
andet er anført, ved almindeligt flertal. Ønsker et eller flere af rådets medlemmer hemmelig afstemning, skal dette 
efterkommes. 
 
Stk. 4: Det står elevrådet frit for på møder at nedsætte interne udvalg, der kan varetage arbejde og træffe beslutninger 
mellem møderne. 
 
Stk. 5: Elevrådsmøder der er indkaldt i henhold til de i § 5 stk. 2 gældende retningslinjer er altid beslutningsdygtige. 



 
Stk. 6: Forslag til dagsordenspunkter fra det øvrige elevråd skal fremsendes til FU senest 24 timer før elevrådsmødet. 
 
§ 5 – Forretningsudvalget (FU) 
 
Stk. 1: Forretningsudvalget (FU) er elevrådets daglige ledelse. FU består af en (1) formand, en (1) næstformand samt en 
(1) kasserer, der fastsætter intern forretningsorden indbyrdes. 
 
Stk. 2: Forretningsudvalget har til opgave at varetage følgende: 
1) Træffe akutte beslutninger på rådets vegne, dog i overensstemmelse med vedtægter og øvrige beslutningsdygtige 
papirer. 
2) Fastsætte mødedatoer samt indkalde hertil med evt. dagsorden og evt. bilag senest 24 timer før møderne. 
3) Skrive og udsende referater fra elevrådets møder senest 48 timer efter mødets afholdelse. 
4) Arrangere øvrige arrangementer og møder, herunder indkaldelse til elevmøde jf. § 6 stk. 3. 
5) Kommunikere direkte med institutionens ledelse om elevrådets arbejde. 
6) Kommunikere med de øvrige elevudvalg på skolen. 
 
Stk. 3: Forretningsudvalget vælges jf. § 8 stk. 3 på det obligatoriske elevmøde i kalenderårets første kvartal. Alle 
elevrådets medlemmer der fortsætter deres uddannelse på institutionen det følgende skoleår er opstillingsberettigede. 
 
Stk. 4: Opstillinger til FU skal ske skriftligt til den siddende formand senest 7 (syv) dage før elevmødet. 
 
Stk. 5: Medlemmerne af FU sidder til det næste obligatoriske elevmøde med mindre et medlem fratræder deres post. 
Sker dette vælges en afløser ved almindeligt flertal på et elevrådsmøde, hvorpå dette er et dagsordenspunkt, senest 2 
uger efter fratrædelsen. Denne afløser overtager samtlige arbejdsopgaver og sidder som de øvrige medlemmer af FU til 
det næste obligatoriske elevmøde. 
 
§ 6 – Mistillid til et medlem af Forretningsudvalget (FU) 
 
Stk. 1: Alle repræsentanter i elevrådet har til enhver tid lov til at stille mistillidsvotum til et medlem af FU. Indstillingen 
foregår skriftligt til et af de øvrige medlemmer af FU. 
 
Stk. 2: Hvis dette sker skal der afholdes en hemmelig tillidsafstemning senest to uger efter mistilliden er stillet. Indtil 
tillidsafstemningen er afholdt, fortsætter personen på sin post. 
 
Stk. 3: Hvis et kvalificeret flertal på 2/3 stemmer mistillid, fratræder personen posten øjeblikkeligt. Sker dette vælges en 
afløser ved almindeligt flertal på et elevrådsmøde, hvorpå dette er et dagsordenspunkt, senest 2 uger efter fratrædelsen. 
Denne afløser overtager samtlige arbejdsopgaver og sidder som de øvrige medlemmer af FU til det næste obligatoriske 
stormøde. 
 
§ 7 – Repræsentation i eksterne udvalg samt skolebestyrelsen 
 
Stk. 1: Elevrådet skal være repræsenteret i de udvalg, som det i samråd med institutionens ledelse finder relevante, fx 
skolekultursudvalget (SKU) 
 
Stk. 2: Med mindre andet er anført i § 7 stk. 6 er alle elevrådets medlemmer opstillingsberettigede til sådanne 
udvalgsposter, og disse vælges ved almindeligt flertal blandt rådets medlemmer på et møde, hvorpå dette er et 
dagsordenspunkt, og sidder som udgangspunkt skoleåret ud. 
 



Stk. 3: Elevrådet sidder til enhver tid med to medlemmer i skolebestyrelsen, hvoraf den ene er stemmeberettiget. Det 
stemmeberettigede skolebestyrelsesmedlem skal være myndig, og vælges internt af FU blandt FU’s medlemmer. 
 
Stk. 4: Såfremt ingen af FU’s medlemmer er myndige vælger FU en (1) repræsentant fra det øvrige elevråd. Det andet 
ikke-stemmeberettigede skolebestyrelsesmedlem vælges af det samlede elevråd som i § 7 stk. 2. 
 
Stk. 5: Elevrådets medlemmer kan stemme mistillid til siddende udvalgsmedlemmer eller skolebestyrelsesmedlemmer 
med samme procedure som ved mistillid til et medlem af FU jf. § 6 stk. 1 – 3. 
 
Stk. 6: Til skolekultursudvalget (SKU) skal der hvert år vælges én (1) repræsentant fra 1. årgang samt én (1) 
repræsentant fra 2. årgang. Er der dog i elevrådet ingen fra en eller begge af de nævnte årgange, som ønsker opstilling 
til skolekultursudvalget (SKU, bortfalder dette krav dog for de(n) pågældende årgang(e). 
 
§ 8 – Elevmøder 
 
Stk. 1: Elevmøderne er elevrådets højeste myndighed og er altid beslutningsdygtige, hvis dette fremgår af mødets 
dagsorden. 
 
Stk. 2: Ved elevmøde forstås et møde hvorpå alle skolens elever har adgang samt stemme- og taleret. 
 
Stk. 3: Elevrådet skal i første kvartal årligt afholde et obligatorisk elevmøde hvorpå dagsorden som minimum skal 
indeholde: 
1) Formandens årsberetning 
2) Kasserens årsberetning 
3) Spørgerunde fra eleverne til FU (eller andre/anden repræsentant fra elevrådet). 
4) Valg af kandidater til posterne i FU, herunder opstillingstaler og afstemning. 
 
Stk. 4: Indkaldelse til elevmøder skal ske senest 3 uger før i samarbejde med institutionens ledelse dog uden krav om 
specifik dagsorden før under selve mødet. 
 
Stk. 5: FU kan til enhver tid indkalde til ekstraordinære elevmøder hvorpå bestemmelserne i § 8 stk. 1 og § 8 stk. 4 er 
gældende. 
 
§ 9 – Interesseorganisationer 
 
Stk. 1: Det står det til enhver tid siddende elevråd frit for at være medlem af DGS eller øvrige organisationer samt at 
opsige medlemskab heraf. 
 
§ 10 – Økonomi og øvrige elevudvalg 
 
Stk. 1: Elevrådet varetager selv deres egen økonomi, men kan søge økonomisk tilskud af institutionen efter aftale med 
ledelsen. 
 
Stk. 2: Under rådgivning fra elevrådets kasserer (medlem af FU) er det elevrådet, der fuldt ud disponerer over 
elevrådets økonomi og er beslutningsdygtige herom. 
 
Stk. 3: Kursusudgifter, rejserefusioner mv. dækkes af elevrådet såfremt der på forhånd forefindes aftale herom. 
 
Stk. 4: Ved elevudvalg forstås de udvalg, der ikke er direkte nedsat af elevrådet, men som i nogen eller fuld 
udstrækning deler økonomi med elevrådet. Disse betegnes som helhed ’fællesrådene’ og dækker over: 



1) Caféudvalget 
2) Festudvalget 
3) Fællesskabets Efterretningstjeneste (FET) 
 
Stk. 5: Disse udvalg står til ansvar for elevrådet og institutionens ledelse økonomisk, og deres handlinger skal afspejle 
elevrådets formålsparagraf og beslutninger samt skolens ledelses ønsker. 
Stk. 6: Elevrådets økonomi som helhed skal ajourføres og godkendes løbende med institutionens kontor, der i forening 
med elevrådet skal foretage regnskabsmæssig revision jf. elevrådsbekendtgørelsen i § 1 stk. 3. 
 
Stk. 7: Elevrådets økonomi præsenteres jf. § 8 stk. 3 af elevrådets kasserer på det årlige elevmøde i første kvartal. 
 
Stk. 8: Øvrige udvalg/arbejdsgrupper/arrangørgrupper bestående af elever af enhver art forventes, hvis det er passende, 
at arbejde sammen med elevrådet. 
 
§ 11 – Vedtægterne 
 
Stk. 1: Vedtægtsændringer vedtages ved almindeligt flertal på et ordinært eller ekstraordinært elevrådsmøde  
 
Stk. 2: Indstillinger til vedtægtsændringer skal indsendes af et elevrådsmedlem til FU senest fjorten (14) dage før 
elevmødet. 
 
Stk. 3: Vedtægtsændringer, der godkendes jf. § 11 stk. 1 træder i kraft umiddelbart efter afstemningen heraf. 
 
Stk. 4: De til enhver tid gældende vedtægter skal udleveres til institutionens ledelse og kontor samt være tilgængeligt 
online eller i print for alle skolens elever. 
 
Stk. 5: Vedtægterne er vedtaget på et ekstraordinært elevrådsmøde d. 26/04/2017 med stemmerne ti (10) for, nul (0) 
imod og nul (0) blanke. 


