
Vedtægter for Elevrådet på Aalborghus Gymnasium

§ 1: Navn og formål

Stk. 1 Elevrådets navn er Elevrådet på Aalborghus Gymnasium, forkortet Elevrådet.

Stk. 2 Elevrådet er elevernes demokratisk valgte repræsentanter. Formålet er at varetage
elevernes fælles interesse gennem samtale og samarbejde med gymnasiets administration,
lærerstab, i gymnasiets udvalg og andre relevante parter på Aalborghus Gymnasium.

Stk. 3 Elevrådets metoder og arbejdsopgaver fastsættes i forretningsordenen.

Stk. 4 Elevrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser.

§ 2: Medlemmer

Stk. 1 Elevrådets medlemmer består af op til fire elever fra hver klasse, to repræsentanter og
to suppleanter.

Stk. 2 Repræsentanter og suppleanter på alle årgange er på valg ved begyndelsen af ethvert
skoleår. Valget foregår i klasserne og skal være foretaget inden 1. september.

Stk. 3 Efter 1.g’ernes grundforløb vælges der i de nye 1.g-klasser nye repræsentanter og
suppleanter hurtigst muligt.

Stk. 4 Klasserepræsentanterne er repræsentanter for deres klasser og bør så vidt muligt
stemme og handle i overensstemmelse med deres klasses holdning.

Stk. 5 Vælger en repræsentant at fratræde sin plads, skal der afholdes valg mellem de to
suppleanter om den ledige plads som repræsentant. Ligeledes skal der afholdes valg i klassen,
om den derefter ledige plads som suppleant. Vælger en suppleant at fratræde sin plads, skal
der afholdes valg i klassen om den ledige plads som suppleant.

§ 3: Elevrådets ledelse

Stk. 1 Elevrådets ledelse består af 1-3 forpersoner, 1-2 næstforpersoner, 1 kasserer og 1
sekretær.

Stk. 2 Hvert forår afholdes et stormøde. Stormødet er et normalt elevrådsmøde, men et møde,
hvor der kan blive foretaget valg til Elevrådets ledelse og foretaget vedtægtsændringer.



Stk. 3 Når en repræsentant eller suppleant bliver valgt til en post i Elevrådets ledelse, kan
vedkommende bestride posten resten af sin gymnasietid, såfremt eleven stadig er en del af
Elevrådet. Det vil sige, at der skal foretages valg til Elevrådets ledelse, såfremt en af dem, der
bestrider de pågældende poster, træder af.

§ 4: Rollen som forperson og næstforperson

Stk. 1 Forpersonen er ansvarlig for Elevrådet og dets ansigt udadtil.

Stk. 2 Forpersonen er ansvarlig for, at der bliver tjekket post i Elevrådets postkasse.

Stk. 3 Næstforpersonen, er i forpersonens fravær, ansvarlig for dennes/disses pligter.

§ 5: Udvalg

Stk. 1 Elevrådet har et forretningsudvalg, kaldet Elevrådets Forretningsudvalg, forkortet EF.

Stk. 2 EF består af Elevrådets ledelse.

§ 6: Møder

Stk. 1 Elevrådet afholder elevrådsmøder hver anden uge. Dette sker i det lokale, Elevrådet får
stillet til rådighed af kontoret.

Stk. 2 Elevrådet skal have afholdt introduktionsmøde inden d. 1. september hvert år.

Stk. 3 Formålet med introduktionsmødet er blandt andet, at Elevrådet skal lære hinanden at
kende indbyrdes.

§ 7: Tilgængelighed

Stk. 1 Elevrådets vedtægter skal være tilgængelige for alle elever på Aalborghus
Gymnasium. Derfor skal de som minimum være at finde på skolens hjemmeside samt under
elev-info i Lectio.



Forretningsorden for Elevrådet på Aalborghus Gymnasium

§ 1: Afholdelse

Stk. 1 Forpersonerne eller næstforpersonerne fungerer som mødeleder og skal sørge for, at
forretningsordenen overholdes.

Stk. 2 Til hvert elevrådsmøde fungerer forpersonerne som ordstyrer.

Stk. 3 Til hvert Elevrådsmøde skal der tages referat. Det er sekretærens pligt at tage referatet.
Referatet skal efterfølgende sendes ud til Elevrådets medlemmer og gymnasiets
administration.

§ 2: Afstemninger

Stk. 1 Ved enhver afstemning i Elevrådet, hvor netop to afstemningsmuligheder er til stede,
afgøres valget ved flest antal stemmer til en part (dvs. over 50%). Ved stemmelighed tages
punktet op igen, og sagen diskuteres igennem til der er flertal.

Stk. 2 Til enhver afstemning i Elevrådet, hvor mere end to afstemningsmuligheder er til
stede, afgøres valget ved flest antal stemmer til en part. Ved stemmelighed er
forpersonens/ernes stemme udslagsgivende. Er forpersonen/erne ikke til stede, er
næstforpersonens/ernes stemme udslagsgivende. Er hverken forpersonen/erne eller
næstforpersonen/erne til stede, kan valget ikke afgøres ved stemmelighed.

Stk. 3 Normalt foregår enhver afstemning ved håndsoprækning. I tilfælde af at et individ
ønsker at hemmeligholde sin personlige eller andres stemme/stemmer foretages valget lukket
ved, at dirigenten/ordstyreren udpeger to valgansvarlige, der omfordeler, indsamler og tæller
stemmesedler samt bekendtgør valgets resultat.

Stk. 4 Ved afholdelse af valg til Elevrådets ledelsesposter foretages valget lukket ved, at
dirigenten/ordstyreren udpeger to valgansvarlige, der omfordeler, indsamler og tæller
stemmesedler samt bekendtgør valgets resultat.


