Vedtægter for Ny Holte Skoles elevråd (6.-9. kl.)

1. Formål
Elevrådet skal
a.

varetage elevernes interesser

b.

styrke elevernes indflydelse på skolen og i undervisningen

c.

fremme samarbejdet mellem elever, lærere, forældre, skolens ledelse og øvrige
kommunale myndigheder

2. Medlemsforhold
Stk. 1
Elevrådet er for 6. - 9. klasse hvortil der vælges to repræsentanter fra hver klasse.
Stk. 2
Alle repræsentanter har stemmeret og taleret.
Stk. 3
I tilfælde af, at en repræsentant må melde afbud, kan denne erstattes af en suppleant, der
deltager i elevrådsmødet med repræsentantens rettigheder.
3. Elevrådsrepræsentanter
Stk. 1
Elevrådsrepræsentanterne har til opgave i videst muligt omfang at formidle kontakten
mellem elevrådet og de enkelte klasser.
Stk. 2
Ordinært valg til elevrådet skal være foretaget senest 1. juni i skoleåret forud for det år,
hvor elevrådet skal virke. Valget SKAL foregå ved skriftlig og hemmelig afstemning.
Stk. 3
Hvis flertallet i en klasse ønsker det, kan deres elevrådsrepræsentant når som helst
udskiftes ved et nyt valg.
Stk. 4
Genvalg af repræsentanter er muligt.
Stk. 5
Hvis en klasse ikke har været repræsenteret ved 2 på hinanden følgende møder, skal
elevrådet gennem formanden gøre klassen opmærksom på dette.

4. Forretningsudvalg
Stk. 1
Udskolingselevrådet vælger på sit første møde - ved skriftlig afstemning - formand og
næstformand samt to personer til. Disse 4 personer udgør tilsammen elevrådets
forretningsudvalg.
Stk. 2
Formanden og næstformanden deltager i skolebestyrelsesmøderne, og de to andre
personer fra forretningsudvalget fungerer som suppleanter.
Stk. 3
Forretningsudvalget skal tage sig af det daglige arbejde mellem elevrådsmøderne.
Stk. 4
Forretningsudvalget er ansvarligt overfor elevrådet.
5. Forretningsorden
Stk. 1
Elevrådet mødes min. 7 gange årligt.
Stk. 2
Forretningsudvalget indkalder til de ordinære møder. Formanden eller 25% af elevrådet
kan indkalde til møde i elevrådet.
Stk. 3
Dagsorden til de ordinære elevrådsmøder uddeles 3 skoledage før mødet. Til
ekstraordinære møder kan dagsorden dog uddeles på mødet.
Stk. 4
Referater uddeles så vidt muligt senest 5 skoledage efter mødet.
Stk. 5
Dagsordener og referater uddeles til klasserepræsentanter og evt. til skoleinspektør,
kontor og lærerværelse.
Stk. 6
Elevrådet ledes af en dirigent. Mødet refereres af en sekretær, der vælges fra gang til
gang.

Gældende vedtægter er senest blevet revideret ved en vedtægtsændring, der har
været til afstemning blandt skolens elever onsdag den 25. januar 2006. Revideret i
2012

