Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter
1) Navn
1.1 Foreningens navn er Borupgaard Gymnasiums Elevråd forkortet Elevrådet.

2) Formål
2.1 Elevrådets formål er at repræsentere elever på Borupgaard Gymnasium og varetage disses
interesser over for skolens administration og lærerstab, i skolens udvalg og over for andre relevante
parter.
2.2 Elevrådet er uafhængigt af partipolitiskes interesser og organisationer.
2.3 Elevrådet skal hvert år på elevrådsturen tage stilling til om det vil være medlem af forskellige
paraplyorganisationer.

3) Medlemmer
3.1 Elevrådet skal bestå af 2 elever fra hver klasse og én suppleant, for det tilfælde at en af
repræsentanterne bliver forhindret i deltagelse.
3.2 Elevrådsrepræsentanterne skal vælges i 1.g før den 1. september
3.3 I løbet af året kan elever, der ikke er valgt som klasserepræsentanterne, indgå i elevrådet.
3.3.1 Disse elever kan ikke stemme ved valg direkte omhandlende klasserne.
3.3.2 Elevrådet kan indkalde til interne møder.
3.4 En elev kan blive givet en advarsel og senere blive udelukket fra elevrådet for upassende
opførsel til møder.
3.5 Hvis en elevrepræsentant ikke vil deltage eller bliver udelukket fra elevrådet, skal klassen vælge
en ny repræsentant inden for 14 dage.
3.6 Elevrådsrepræsentanterne fungerer som bindeled mellem elevrådet og deres klasser.
3.6.1 Elevrådsrepræsentanterne videregiver informationer til deres klasser

4) Elevrådsturen
4.1 Elevrådets øverste myndighed er elevrådsturen.

4.2 Det er kun på elevrådsturen eller ved ekstraordinære elevrådsmøder at vedtægterne kan
revideres.
4.2.1 Et ekstraordinære elevrådsmøde kan kun finde sted med mindst to ugers varsel
fra elevrådsformanden til hele elevrådet.
4.2.2 Ændres vedtægterne, skal disse også ændres på hjemmesiden, hvor de er
offentliggjort.
4.3 Der kan vælges ny formand på elevrådsturen, hvis denne endnu ikke er valgt på et
ekstraordinært elevrådsmøde.
4.4 Elevrådsturens funktion er teambuilding, evt. valg af ny formand, diskussion af relevante emner
og validering af vedtægterne.

5) Elevrådsformanden
5.1 Elevrådet har én formand, som er overordnet ansvarlig for elevrådets opgaver.
5.2 Enhver kandidat til formandsposten skal udmelde, at de stiller op til formandsposten senest 14
dage før det ekstraordinære elevrådsmøde eller elevrådsturen, på Lectio til elevrådet.
5.2.1 Det er kun 1.- og 2.g’ere der kan stille op som formandskandidat.
5.3 Formanden skal sidde i Elevrådsbestyrelsen
5.4 Formanden kan ikke videregive sin position, medmindre der forekommer en særlig
omstændighed, hvor formanden ikke kan varetage sin opgave.
5.4.1 I tilfælde af at formanden ikke kan varetage sin opgave, er næstformanden
forpligtet til at fungere som formand til en ny formand er valgt.
5.4.2 I tilfælde af denne omstændighed kan der indkaldes til nyt ekstraordinært
elevrådsmøde.
5.5 Hvis en formand opfører sig udemokratisk og 2/3 af elevrådet ikke længere ønsker denne
formand, kan disse elever gøre krav på at formanden indkalder til nyt formandsvalg ved
ekstraordinært elevrådsmøde.
5.6 Formandens opgaver er general administrator af elevrådet.
5.6.1 Elevrådsformanden som står for den daglige kommunikation med ledelsen
5.6.2 Elevrådsformanden skal indkalde til møder, fungere som mødestyrer og udsende
referater fra Elevrådsmøderne og Elevrådsbestyrelsesmøderne.
5.6.3 Formanden er den primære tillidsmand for eleverne på skolen.

5.7 Formanden skal offentliggøres ved første skolesamling efter formandsvalg.

6) Næstformanden
6.1 Der er én næstformand.
6.2 Næstformanden skal sidde i Elevrådsbestyrelsen.
6.3 Næstformanden vælges af på et ekstraordinært elevrådsmøde efter formandsvalget.
6.4 Enhver kandidat til næstformandsposten skal udmelde, at de stiller op til næstformandsposten
senest 2 dage efter formandsvalget, på Lectio til elevrådet.
6.4.1 Det er kun 1.- og 2.g’ere der kan stille op som næstformandskandidat.
6.5 Næstformandens opgave er at fungere som formandens sparingspartner, potentiel suppleant for
formanden og tage kontakt til medlemmer af Elevrådsbestyrelsen som udebliver.

7) Elevrådsbestyrelsen
7.1 Elevrådsbestyrelsen er elevrådets aktive organ.
7.2 Elevrådsbestyrelsen består af frivillige fra elevrådet og åben for alle fra elevrådet.
7.3 Vi stræber efter at elevrådsbestyrelse består af 30 medlemmer, fordelt på 10 1.g’ere, 10 2.g’ere
og 10 3.g’ere.
7.3.1 Er der flere end 30 engagerede medlemmer i Elevrådsbestyrelsen, må formanden
tage emnet op som et punkt på dagsorden og alle medlemmer i Elevrådsbestyrelsen må
overveje deres eget engagement og deltagelse.
7.4 Alle udvalg skal være repræsenterede i Elevrådsbestyrelsen af mindst ét medlem.
7.5 Elevrådsbestyrelsesmøderne skal afholdes hver uge, onsdag i spisepausen, formanden har dog
ret til at aflyse og rykke møderne til passende dage.
7.6 Hvis elevrådsrepræsentanter har forslag eller idéer, relevante for Elevrådsbestyrelsen, kan de
fremlægge dem på et Elevrådsbestyrelsesmøde.
7.6.1 Den som fremlægger et forslag/idé må være med under diskussionen og forsvare
sit forslag/idé, men må ikke være med under evt. afstemning.
7.7 Det er formandens opgave at sende en reminder-sms ud inden Elevrådsbestyrelsesmøde.

7.8 Man skal melde afbud pr. sms til formanden.
7.8.1 Ved afbud er det påkrævet at læse beslutningsreferatet for det pågældende møde.
7.8.2 Hvis et medlem udebliver flere gange i træk uden at melde afbud, er det
næstformandens opgave at tage kontakt til medlemmet og høre om det forsat ønsker at deltage ved
møderne.
7.9 Der skal tages beslutningsreferat af hvert Elevrådsbestyrelsesmøde.
7.9.1 Alle beslutninger skal skrives i beslutningsreferatet
7.9.2 Beslutningsreferatet skal lægges tilgængeligt for elevrådsbestyrelsen og
ledelsen.
7.10 Formalia ved Elevrådsbestyrelsesmøde
7.10.1 Formanden udvælger en referent.
7.10.2 Referenten skriver alle mødedeltager ned og afleverer listen til formanden.
7.10.3 Formanden er ordstyrer og i tilfælde af at formanden er fraværende er
næstformanden ordstyrer.
7.10.4 Godkendelse af sidste uges referat.

8) Elevrådet
8.1 Der skal holdes mindst 6 elevrådsmøder i løbet af skoleåret.
8.1.1 Møderne fastlægges i koordination med skolens administration.
8.2 Formanden skal indkalde alle elevrådsmedlemmer til mødet på Lectio min. 2 dage før mødet.
8.3 Ved første elevrådsmøde i skoleåret kan man melde sig ind i alle udvalg og Elevrådsbestyrelsen.
8.4 Ved første elevrådsmøde i skoleåret skal der laves en telefonliste for alle medlemmer, som
lægges online kun tilgængelig for Elevrådet.
8.4.1 Telefonlisten er fortrolig for Elevrådet og må ikke udleveres til andre.
8.5 Formalia ved elevrådsmøder
8.5.1 Formanden udvælger en referent.
8.5.2 Formanden laver en liste, som alle medlemmer skriver sig på efter hvert møde.
Denne liste afleverer formanden på kontoret.

8.5.3 Formanden er ordstyrer.
8.5.4 Godkendelse af sidste mødes referat.

9) Udvalg
9.1 Der skal være min. én formand for hvert udvalg.
9.2 Nogle af udvalgene er åbne for alle elever på Borupgaard.
9.2.1 Indmelding sker ved direkte henvendelse til formanden.
9.3 Udvalgsformændene er ansvarlige for at holde møder, skrive referater og informere
Elevrådsbestyrelsen om beslutninger taget i udvalget.
9.4 Udvalgene vælger internt formændene.
9.5 Elevrådsformand og –næstformand skal være medlemmer af alle grupper på Lectio, men
behøver ikke deltage aktivt i udvalget eller deltage til møderne, men skal dog læse referaterne.
9.6 For optimalt forhold skal udvalgsformændene koordinere med hinanden.
9.6.1 Det er forbudt at holde møder samtidigt med Elevrådsbestyrelsen.
9.6.2 Udvalgsformændene skal skrive ud til hele Elevrådsbestyrelsen, når de indkalder
til møder.
9.7 Man skal melde afbud pr. sms til udvalgsformanden.
9.7.1 Ved afbud er det påkrævet at læse beslutningsreferatet for det pågældende møde.

10) Tillidsmænd
10.1 Elevrådet ønsker at skabe et godt og funktionelt samarbejde med skolens administration.
10.2 Elevrådet har 2 tillidsposter i Skolerådet og 2 tillidsposter i Skolebestyrelsen. Disse skal
besættes af tillidsmænd. I Skolebestyrelsen har kun én af tillidsmændene lov til at stemme.
10.2.1 Tillidsmændene bør være af forskellig køn og klassetrin henholdsvis 2.- og 3.g
10.2.2 Valg til tillidsposter sker 14 dage inden sidste Skoleråds- eller
Skolebestyrelsesmøde i skoleåret.
10.2.3 Tillidsmændene vælges på Elevrådsbestyrelsesmøde.

10.3 En person kan ikke både sidde i Skolerådet og i Skolebestyrelsen.
10.3.1 Tillidsmændene skal være medlemmer af Elevrådsbestyrelsen.
10.3.2 Man har en tillidspost fra man bliver valgt til man forlader Borupgaard, gælder
dog ikke for formandsposten eller næstformandsposten i Elevrådet.
10.3.3 Hvis der er utilfredshed med tillidsmændene kan disse ved et
Elevrådsbestyrelsesmøde afsættes hvis 2/3 af tilstedeværende Elevrådsbestyrelsesmedlemmer
ønsker det.
10.3.4 Afstemning om afsættelse af tillidsmænd skal varsles 5 dage før det
Elevrådsbestyrelsesmøde, hvor emnet tages op.
10.3.5 Afstemningen skal være anonym.

11) Revidering af vedtægter
11.1 Revidering kan kun ske på elevrådsturen eller ved ekstraordinært elevrådsmøde.
11.2 Alle fungerende elevrådsmedlemmer har lov til at stille ændringsforslag til vedtægterne.
11.2.1 Man er selv ansvarlig for at argumentere for sit ændringsforslag enten
mundtligt eller skriftligt.
11.3 Der skal være 2/3 flertal før et ændringsforslag, kan skrives ind i vedtægterne.
11.3.1 Formanden kan nedlægge veto mod en ændring
11.3.2 Formandens veto kan omstødes ved 3/4 flertal.
11.4 Alle ændringer i vedtægterne fortaget på et ekstraordinært elevrådsmøde skal genvedtages på
elevrådsturen.

12) Ekstraordinære elevrådsmøder
12.1 Elevrådsformanden skal indkalde til ekstraordinære elevrådsmøder senest 3 uger før.
12.1.1 Hele elevrådet skal indkaldes til det ekstraordinære elevrådsmøde.
12.2 Ændringsforslag skal sendes til hele elevrådet min. 2 uger før det ekstraordinære
elevrådsmøde.
12.3 Kun varslede ændringsforslag behandles på ekstraordinære elevrådsmøde.

12.3.1 Der kan godt ændres i ændringsforslagene under det ekstraordinære
elevrådsmøde.
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