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Elevrådets vedtægter, 2015/2016
I medfør af § 27, stk. 1, og § 58, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, § 35 i lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, og § 4, stk. 3, i lov nr. 166 af 14.
marts 2011 om elevers og studerendes undervisningsmiljø fastsættes gældende vedtægter for elevrådet på
Høng Gymnasium & HF:

§1 Elevrådets navn er fastlagt af enkelthed: Elevrådet, Høng Gymnasium & HF.

§2 Elevrådets formål er udarbejdet og fastlagt i henhold til § 1., stk. 2.: Elevrådet varetager gennem
samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser for skolen. Dette vil
gennem elevrådets beretning for det forgangne år blive tilkendegivet, hvorvidt elevrådet har levet op til det
daværende ambitionsniveau. Tillige vil arbejdsplanen for kommende skoleår stille størst mulig garanti for, at
elevrådet arbejder målrettet.

§3 Elevrådets størrelse er bestemt af antal klasser. Dette varierer afhængigt af antal årgange på STX, HF
samt EUX. Hver klasse har en elevrådsrepræsentant og en suppleant. Dog er den klasse, hvortil
elevrådsformanden hører, pålagt en repræsentant yderligere for at undgå mistanke om udnyttelse af
formandsposten. Følgelig er hver klasse pålagt ansvaret for fremgangsmåden ved valg af
elevrådsrepræsentanter og suppleanter.

§4 Ansvarsfordelingen i et elevråd er vigtig. Alle roller er klart defineret således:
- Elevrådsformanden står for forarbejdet til elevrådsmøder; hvornår, hvor, dagsorden etc. Derudover er det
elevrådsformanden, der er dirigent ved elevrådsmøder. Elevrådsformanden er tovholder og skal sikre
fremgang og mådeholdenhed blandt øvrige elevrådsmedlemmer. Det er således elevrådsformandens opgave
at deltage i bestyrelsesmøder, arrangementer etc.
- Næstformanden er formandens ’’højre hånd’’. Næstformanden tjekker formandens arbejde efter og
deltager i eksterne møder med formanden og sekretæren; ledelsesmøder.
- Sekretærens opgave at nedskrive referat for hvert møde, og holde en generel orden i elevrådets ting.
Deltager således også til bestyrelsesmøder, arrangementer etc., og deltager i eksterne møder med formanden

og næstformanden; ledelsesmøder.
- Kasseren er elevrådets økonomiansvarlige. Det er kasserens rolle, i samarbejde med sekretær og
elevrådsformand, at aflægge regnskab, lave budgetter samt bogføring af udgifter, indtægter etc. Dette skal i
øvrigt ske gennem samarbejde med skolens økonomiansvarlige. Derudover skal der aflægges rapport om
regnskab og budget en gang årligt; regnskab før sommerferien, budget efter sommerferien.
- Øvrige elevrådsmedlemmer påtager sig ansvaret at være klassens talsperson, og er derfor bemyndiget til at
tale på klassens vegne.

§5 Elevrådet er styret af struktur. Elevrådet på Høng Gymnasium & HF er styret af et repræsentativt
demokrati: Elevrådet består af et antal elevrepræsentanter fra hver klasse, der varetager klassens interesser.
Det betyder, at klasserepræsentanterne repræsenterer klassens og ikke deres egne holdninger.

§6 Økonomi og regnskab er styret af kasseren, i samarbejde med elevrådsformanden og sekretæren. Før hver
sommerferie aflægger kasseren regnskab for elevrådet, hvori det fremgår, hvilke udgifter og hvilke
indtægter, der har været det forgangne år. Ved skolestart laves og fastlægges budget for kommende skoleår.
Dette fremlægges umiddelbart efter. Herudover er det kasserens opgave at bogføre eventualiteter.

§7 Elevrådsmøde afholdes månedligt. Dato og sted for møde skal være elevrådsmedlemmer i hænde senest 7
dage før mødet afholdes (NB: der tages forbehold for evt. ændringer i forbindelse med ekskursioner, fri- og
helligedage, arrangementer m.m.)

§8 Elevrådets vedtægter kan ændres, hvis dette ønskes. I så fald kræves et flertal på over 50 % af
elevrådsmedlemmerne eller et flertal af udenforstående elever på 100 % sammenlignet med antallet af elever
i elevrådet. Dette er elevernes sikring mod, at elevrådets indflydelse misbruget.

Venlig hilsen
Elevrådsformanden, næstformanden og elevrådet.
§ 1., stk. 2. Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser for skolen.

