Vedtægter for Vordingborg Gymnasium og HF’s Elevråd
§ 1 – Navn og formål
1.1: Elevrådets navn er Elevrådet for Vordingborg Gymnasium og HF.
1.2: Elevrådet er hjemmehørende på Vordingborg Gymnasium og HF.

§ 2 - Formål
2.1: Elevrådet arbejder uafhængigt af økonomiske og partipolitiske interesser.
STK 2: Elevrådet forbeholder sig dog retten til at være medlem af Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning, DGS
2.2: Elevrådet forpligter sig til at varetage Vordingborgs Gymnasium og HF’s elevers interesser
inden for følgende områder: Uddannelsesforhold, forbedring af skolens fysiske rammer samt
kulturelle og sociale forhold, for at skabe den bedst mulige hverdag.
2.3: Elevrådet forpligter sig til at samarbejde med følgende organer og råd: Bestyrelsen for
Vordingborg Gymnasium og HF, Rektor, Pædagogisk Råd og tilstræber desuden samarbejde med
HF-rådet.
§ 3 - Organisation
3.1: Elevrådet skal bestå af to repræsentanter fra hver af STX klasserne, samt tre repræsentanter fra
hver af HF klasserne.
3.2: Elevrådsformandskabet består af en elevrådsformand, to næstformænd fra henholdsvis STX og
HF samt en sekretær.
STK 2: Elevrådsformandskabet vælges demokratisk. Se afsnit omhandlende valgprocedure.
3.3: Elevrådet informerer om nyheder ved samlinger, fællestimer og onlinemeddelelser over
”Lectio”.
3.4: Elevrådet mødes minimum en gang om måneden.
STK 2: Elevrådsformandskabet står for indkaldelse til elevrådsmødet – indkaldelsen afsendes senest
en uge før det planlagte møde via ”Lectio”.
3.5: Elevrådet har repræsentanter med til Bestyrelsesmøder, det Pædagogiske Udvalgs møder,
Kantineudvalgets møder, HF rådets møder og det Økonomiske Udvalgs møder.
STK 2: Disse repræsentanter vælges demokratisk af rådet.
3.6: Såfremt Elevrådet er medlem af DGS vælges en DGS ansvarlig.
STK 2: Denne person forpligtes til at deltage aktivt i DGS’ arrangementer, samt at informere
elevrådet om disse. Både regionalt og landsdækkende.
3.7: Sekretæren fører en liste over rådets medlemmer. Denne liste skal indeholde gældende
kontaktoplysninger, klasse, årgang og navn på rådets medlemmer.
3.8: Rådets medlemmer forpligter sig til at varetage deres klassekammeraters interesser og dermed
holde sig opdateret om deres klasses ønsker. Disse ønsker skal danne grundlaget for debatten på
møderne.
STK 2: Hvis elevrådsrepræsentanterne ønsker, at nyt fra eleverne skal tages op på det kommende
møde, skal dette meddeles skriftligt som svar på indkaldelsen til mødet.
STK 3: På mødet debatteres det fremsatte ønske og et skriftligt forslag udarbejdes af sekretæren.
3.9: Et forslag er vedtaget og kan sendes videre, når en mundtlig afstemning har vist, at et flertal af
de fremmødte elevrådsrepræsentanter stemmer for det pågældende forslag.

3.10: Elevrådet kan altid udskrive skriftlig klasseafstemning om et forslag.
STK 2: I et sådant tilfælde vil det være elevafstemningen alene, der afgør hvorvidt forslaget bliver
vedtaget.
STK 3: Ved en elevafstemning uddeles stemmesedler til skolens elever.
STK 4: Stemmeprocenten skal være mindst 70 % af skolens elever hvis elevafstemningen skal
anses for gyldig.
3.11: Elevrådsformandskabet overbringer eventuelle vedtagne forslag til rektor.
3.12: Der må oprettes underudvalg i Elevrådet.
§ 4 – Valgprocedure
4.1: Rådets medlemmer vælges demokratisk i de enkelte klasser.
4.2: Valget til rådet i de enkelte klasser finder sted senest to uger efter skolestart starten af skoleåret.
STK 2: Der afholdes genvalg i førsteårgangs klasserne senest to uger efter de endelige klasser er
dannet.
4.3: Posterne for næste skoleårs elevråd besættes via valg på et elevrådsmøde senest en måned før
sidste skoledag.
STK 2: Alle medlemmer af elevrådet kan opstille til valg.
STK 3: Rådets medlemmer stiller op til de forskellige poster mundtligt, mens afstemningen foregår
mundtligt i kandidaternes fravær.
STK 4: Alle medlemmer i elevrådet, der ikke selv er kandidater til den post der stemmes om,
stemmer - alle kan stemme én gang pr. post.
STK 5: Posterne der skal besættes er følgende:
· Elevrådsformand
· Elevrådsnæstformand
· Elevrådsnæstformand, HF
· Sekretær
· Bestyrelsesmedlem over 18 år (med stemmeret)
· Bestyrelsesmedlem
· Økonomiansvarlig i elevrådet · DGS ansvarlig
1. repræsentant i økonomisk udvalg
2. repræsentant i økonomisk udvalg
1. repræsentant i pædagogisk udvalg
2. repræsentant i pædagogisk udvalg
1. repræsentant i kantineudvalg

2. repræsentant i kantineudvalg
4.4: Den siddende Elevrådsformand kan til en hver en tid udskrive formandsvalg.
4.5: Elevrådsformanden og elevrådsnæstformændene kan genvælges.
4.6: Ved det sidste elevrådsmøde besluttes det ved demokratisk valg, hvilken 1.g’er, 1. HF’er eller
2.g’er, der skal være ansvarlig for følgende:
· At informere alle STX og HF klasser om, at de skal vælge henholdsvis 2 og 3 repræsentanter.
· At informere om de poster, der skal besættes.
· At informere om elevrådet, elevrådets arbejde, og de poster, der skal besættes ved 1. Samling i det
nye skoleår.
§ 6 - Generel orden
6.1: Elevrådets medlemmer forventes at deltage aktivt i møderne..
6.2 Til alle møder tages referat, hvilket efterfølgende sendes digitalt til kontoret.
6.3 Til alle møder skal de fremmødte elever skrive deres navn på en seddel, og denne seddel
afleveres efter endt møde på kontoret.
§ 7 – Økonomi
7.1: Elevrådets økonomi administreres af den økonomiansvarlige.
7.2: Relevante udgifter refunderes af elevrådets kasse.
STK 2: Med dette forstås udgifter til materialer til aktioner, kage til møderne og yderligere sager
elevrådet ønsker til sig selv.
7.3: For at kunne få refunderet sine udgifter skal man kunne vise kvittering på udgiften, og
kvitteringen skal underskrives af den økonomiansvarlige.
7.4: Elevrådet dækker udgifter til sociale Elevrådsarrangementer.
7.5: Elevrådet kan ikke optage gæld.
§ 8 – Diverse
8.1 Vedtægterne skal gennemgås ved første elevrådsmøde i nyt skoleår .
8.1: Vedtægterne kan ændres ved mundtlig afstemning af de tilstedeværende medlemmer.
STK 2: Vedtægterne kan kun ændres hvis et flertal stemmer for ændringerne ved et elevrådsmøde.
8.2: Vedtægterne træder i kraft ved underskrivelse af det siddende formandskab.
8.3: Elevrådet kan kun opløses ved afstemning, og kun såfremt et alternativt elevråd tager over.
8.4: Afstemninger tager altid udgangspunkt i antallet af fremødte elevrådsrepræsentanter. Således
skal over halvdelen af de fremmødte, ved et korrekt indkaldt elevrådsmøde, stemme for, før noget
kan ændres.

