
Skanderborg Gymnasiums Elevråd 
Vedtægter 

§ 1 Elevrådsdefinition 

Stk. 1 Organisationens navn er Skanderborg Gymnasiums Elevråd. 
 

§ 2 Formål 

Stk. 1 Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelsen, lærere og øvrige 
personalegrupper på skolen elevernes fælles interesse på skolen og for-
midle informationer fra skolen til eleverne på SG 

Stk. 2 Elevrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser 
 

§ 3 Struktur 

Stk. 1 Elevrådet er opbygget som et repræsentativt organ, hvor beslutninger ta-
ges på elevrådsmøder og generalforsamlinger ved repræsentativt demo-
krati, hvor det er klasserepræsentanterne der har stemmeret. 

Stk. 2 Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse. Dette uddybes 
 nærmere i § 6. 

Stk. 3 Elevrådets myndigheder rangeret i følgende orden: 

1. Stormøder 
2. Generalforsamling 
3. Elevrådet 
4. Elevrådsbestyrelsen 
5. Formandskabet 

 
Dvs. bliver en beslutning taget af en myndighed, kan denne ikke ændres 
af lavere rangerende myndigheder.  
 

§ 4 Generalforsamling 

Stk. 1 Generalforsamlingen er elevrådets 2. højeste myndighed. Alle eleverne 
på Skanderborg Gymnasium kan deltage i generalforsamlingen hvor 
alle elever har ret til taletid, dog er det kun klasserepræsentanterne, der 
har stemmeret.  

 

Stk. 2 Generalforsamlingen skal afholdes på et udvidet elevrådsmøde i slutnin-
gen af kalenderåret og varsles med to ugers frist, så elevrådets repræsen-
tanter kan nå at gennemgå vedtægter og generalforsamlingens dagsorden 
med klasserne.  



Stk. 3 De poster, der skal vælges nye medlemmer til ved generalforsamlingen, 
præsenteres ved sidste elevrådsmøde inden generalforsamlingen. De 
kandidater, der ønsker at stille op til posterne, melder sig til selve gene-
ralforsamlingen når der skal stemmes om de forskellige poster. 

 

Stk. 4 Generalforsamlingen følger samme forretningsorden som elevrådsmøder  
 i alle henseender med undtagelse af strukturen for mødets indhold. 

 

Stk. 5  Skolens elever har mulighed for at stille ændringsforslag til forretnings-
orden og vedtægterne gennem deres elevrådsrepræsentanter. Klassere-
præsentanterne skal informere eleverne i klasserne om afholdelse af ge-
neralforsamling. Eventuelle forslag afleveres til elevrådsformanden se-
nest 3 dage før generalforsamlingen. 

 

Stk. 6 En udefrakommende kan tildeles taleret under generalforsamlingen, så-
fremt der er flertal for det i elevrådet bestyrelse. Bestyrelsen har pligt til 
at informere om evt. afslåede talere. 

 

Stk. 7 En generalforsamling skal indeholde:  

• Formalia 
• Beretninger fra elevrådsbestyrelsen ved formanden og kasseren, samt 

orientering fra skolens bestyrelse ved en af de to elevrepræsentanter i 
skolens bestyrelse. 

• Behandling af ændringsforslag til vedtægter 
• Behandling af ændringsforslag til forretningsorden. 
• Evaluering af fællesforståelsespapirerne 
• Afstemning om medlemskab i DGS 
• Valg af elevrådsbestyrelse og repræsentanter til tillidsudvalg. 
• Evt. 

Stk. 8 Ved stemmelighed (samme antal stemmer til de opstillede kandidater) 
under afstemning om nye repræsentanter til en af posterne, har den kom-
mende formand den afgørende stemme, og afgør hvem der vinder.  

 

§ 5 Stormøder 

Stk. 1 Stormøder kan afholdes, såfremt elevrådet eller bestyrelsen finder det 
 nødvendigt ved et 2/3 flertal.   

 



Stk. 2 Beslutninger taget på stormøder er gyldige såfremt 60 % af skolens ele-
ver er til stede. 

Stk. 3 Beslutninger taget på stormøder er gyldige såfremt de er vedtaget med 
 2/3 flertal blandt de fremmødte elever. 
 

§ 6 Elevrådet 

Stk. 1 Elevrådet består, som beskrevet i § 3 af to repræsentanter fra hver 
klasse. 

Stk. 2 Elevrådsrepræsentanterne vælges i alle klasser inden 1. september. 
1.g’ere vælges i første omgang som repræsentanter for deres grundfor-
løbsklasse. Når de endelige klasser er fastlagte, foretages der nyvalg i 
alle 1.g klasser.  

Stk. 3 Elevrådsrepræsentanternes vigtigste opgave er at stå for kontakten mel- 
lem elevrådet og den pågældende klasse. Elevrådsrepræsentanten er for-
pligtet til at orientere og diskutere elevrådets dagsorden med sin klasse, 
ligesom elevrådsrepræsentanten er forpligtet til at arbejde for de beslut-
ninger der træffes i elevrådet.  

Stk. 4 Der kan stilles mistillid til en elevrådsrepræsentant. Dette foregår ved 
simpelt flertal i den pågældende klasse. Såfremt dette sker skal klassen 
straks vælge en ny repræsentant, der med øjeblikkelig virkning indtræ-
der i elevrådet. 

 

Stk. 5 Hvis en repræsentant i løbet af et skoleår skifter klasse, mister vedkom-
mende sin stemmeret i elevrådet. Vedkommende vil sidde i elevrådet 
skoleåret ud som tredjerepræsentant uden stemmeret for sin nye klasse 
hvis vedkommende vælger dette. Derudover skal der i den pågældende 
persons gamle klasse vælges en ny repræsentant. 

 

Stk. 6 Hvis en repræsentant på en tillidspost ikke genvælges i sin klasse ved 
skoleårets start, kan personen blive på tillidsposten til næste generalfor-
samling, såfremt dette ønskes. 

Stk. 7 Alle valgte elevrådsrepræsentanter har mødepligt til elevrådsmøderne. 

Stk. 8 Hvis en repræsentant gentagende gange ikke møder op til elevrådsmø-
derne, er det bestyrelsens opgave at informere den pågældende klasse, 
der derefter kan vælge at afholde nyvalg. Det er ligeledes op til bestyrel-
sen at vurdere, hvornår en klasse skal informeres.   

Stk. 9 Alle valgte elevrådsrepræsentanter har tale- og stemmeret til elevråds- 
 møderne.  



Stk. 10 Elevrådsmøderne er åbne for alle skolens elever. Elever og udefrakom-
mende kan tildeles taleret til elevrådsmøderne, såfremt elevrådsbesty-
relsen godkender det. Bestyrelsen har pligt til at informere om evt. af-
slåede talere. 

 

Stk. 11 Elevrådsmøderne følger forretningsordenen. 
 

Stk. 12 Elevrådet kan tage initiativ til at afholde et møde for alle skolens elever, 
udover generalforsamlingen hvortil alle skolens elever har tale- og 
stemmeret. Elevrådet skal 14 dage inden et sådant møde udsende en 
dagsorden for mødet. Elevrådet skal i forbindelse med sådanne møder 
altid sørge for at orientere rektor eller en anden af skolens ledelse om 
mødedagsordenen. Det foregår typisk via elevrådets formand. 

 

Stk. 13  På generalforsamlingen vælges mindst 1 medlem til Campusrådet. 
Denne post skal bestrides af 1- og 2.g’ere.   

 

§ 7 Elevrådsbestyrelsen 

Stk.1  Elevrådsbestyrelsen er den højeste myndighed mellem elevrådsmøderne 
og elevrådet ledes af denne. 

 

Stk. 2 Elevrådsbestyrelsen består af 7 til 10 elever. Det er kun elevrådsrepræ-
sentanter, der kan vælges til elevrådsbestyrelsen. 

 

Stk. 3 De elever vælges under generalforsamling ind på følgende poster:  

• Formand 
• Næstformand 
• Kasserer 
• Skolebestyrelsesrepræsentant med stemmeret (Skal være myndig) 
• Skolebestyrelsesrepræsentant uden stemmeret 
• Sekretær 
• Mellem et og fire menige medlemmer. 
• 2 undervisningsmiljørepræsentanter  
• Mindst 1 repræsentant til Campusrådet 

Hvis én eller flere udgår fra elevrådsbestyrelsen skal der hurtigst muligt 
være en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om den 
ledige post. Dette gælder medlemmer af elevrådsbestyrelse bortset fra de 
menige medlemmer, såfremt det ikke er det sidste menige medlem.  



Stk. 4 Bestyrelsen for Skanderborg Gymnasium har to medlemmer, valgt af 
elevrådet. De vælges på generalforsamlingen for en periode på to år. 
Hvert år til generalforsamlingen vælges en ny repræsentant fra 1g til be-
styrelsen og denne skal være myndig inden jul i sit andet skoleår. Det er 
altid den først valgte myndige elev, der har stemmeretten i bestyrelsen. 

 

Stk. 5 Der kan vælges ét til fire menige medlemmer til elevrådsbestyrelsen. Så-
fremt et eller flere af disse går ud af bestyrelsen vælges der ikke et nyt 
medlem, medmindre det er det sidste menige medlem jf. § 7 stk. 3.  

  

Stk. 6 Formandskabet består af tre elever, og udfylder følgende poster: for- 
 mand, næstformand og kasserer. 

Stk. 7 Det er tilladt at dele formandsposten mellem to elever. Er formandspo-
sten delt, varetager de to formænd også opgaven som kasserer for elevrå-
det. 

Stk. 8 Det er tilladt for en elev i elevrådsbestyrelsen at besætte mere end én 
elevrådsbestyrelsespost. Såfremt dette hænder vil antallet af menige der 
kan vælges til elevrådsbestyrelsen stige med det antal af poster der ikke 
kan besiddes.  

 

Stk.9  De 7-10 elevrådsbestyrelsesmedlemmer indgår på lige fod i elevrådsbe-
styrelsesarbejdet. Såfremt der stemmes om en beslutning og resultatet er 
stemmelighed, da er formandens stemme udslagsgivende. Beslutningen, 
der bliver stemt om, skal informeres til elevrådet på næstkommende 
møde.  

 

Stk.10  Det er formandens opgave at fremlægge elevrådsbestyrelsens beretning  
for generalforsamlingen samt lave en evaluering af årets arbejde. Evalue-
ringen præsenteres og behandles på det sidste elevrådsmøde i skoleåret.
   

Stk.11  Elevrådsbestyrelsen er lukket, dog kan op til 1/3 af elevrådsbestyrelsens  
  medlemmer sidde uden klassemandat.  

Stk. 12 Elevrådsbestyrelsens medlemmer fungerer som elevrådets repræsentan-
ter i skolens fællesudvalg.    
 

§8  Udvalg  



                      Stk. 1             Elevrådet kan nedsætte arbejdende udvalg efter behov. Det afklares altid                           
hvilke eller hvilken elev, der er ansvarlige for at udvalget kommer i gang 
med arbejdet.      

Stk. 2 Udvalgenes opgave er at udarbejde og implementere elevrådets politik i  
  forhold til arbejdsplanen. 

 

Stk. 3  Elevrådet har ret til at annullere beslutninger godkendt i udvalgene, hvis    
et flertal i elevrådet mener, at det går imod elevrådets interesse.   

Stk. 4 Almindelige udvalg kan oprettes på elevrådsmødet. Elevrådet formulerer 
i hovedtræk formål og arbejdsområde for udvalget. Udvalget formulerer 
efterfølgende formål og arbejdsområder i detalje. 

  

Stk. 5 Når et udvalg oprettes vælges der samtidig en udvalgsansvarlig for det 
pågældende udvalg. 

Stk. 6 Almindelige udvalg kan nedlægges på et elevrådsmøde når udvalgets ar-
bejde eller opgave er afsluttet, eller når der ikke er opbakning til udval-
get længere. Dette afgøres ved simpelt flertal. 

  

Stk. 7  Almindelige udvalg er åbne, hvilket betyder, at elever uden for elevrådet  
  kan sidde i disse udvalg. 

 

Stk. 8 Alle medlemmer af et udvalg indgår på lige fod i udvalgsarbejdet.  

   

Stk. 9  Tillidsudvalg har et begrænset antal pladser.1 

 

Stk. 10  Tillidsudvalgene er lukkede, hvilket betyder, at det kun er elevrådsre-
præsentanter, der kan besætte disse poster. Dog kan et medlem eller op 
imod 1/3 af tillidsudvalgets medlemmer sidde uden klassemandat, så-
fremt udvalgsmedlemmet ikke opnår genvalg på klassen 

   

                                                           
1 Da tillidsudvalgene er påkrævet fra ledelsens side er antallet af pladser bestemt på forhånd. Fællesudvalg: 3, Kantine-
udvalg: 3, SIMO: 2. 



§9 Hyttetur 

Stk. 1  Hytteturen afholdes i løbet af skoleåret. Bestyrelsen og formandsskabet 
beslutter, hvornår dette er mest hensigtsmæssigt.  

Stk. 2  På hytteturen skal elevrådet udarbejde en større arbejdsplan, behandle et 
tema af væsentligt karakter eller andet, som der ikke er tid til at arbejde 
med på et ordinært elevrådsmøde.  

§10 Økonomi 

Stk. 1  Elevrådet har et selvstændigt budget under skolens økonomi. 

Stk. 2  Det er formandskabets opgave at forhandle budget med rektor. 

Stk. 3  Budgettet skal fremlægges for elevrådet såfremt elevrådet ønsker det 

 
 

§11 Ændringer af vedtægter 
 
Stk. 1 Vedtægterne kan kun behandles på generalforsamlingen. 
 
Stk. 2 Ændringer af vedtægter kan ske ved simpelt flertal. 
 
Stk. 3 Vedtægterne er gyldige fra de vedtages af generalforsamlingen. 

 
§12 Interesseorganisationer 
 
 Stk. 1 Elevrådet skal en gang om året tage stilling til medlemskab i interesse- 
  organisationen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. (DGS) 


