
 

 

 

 

 

 

 

Forretningsorden for FGU Trekantens fælles elevråd 
 
Forretningsordenen beskriver rammerne for organiseringen af det fælles elevråd under 

hensyntagen til bekendtgørelsen af 1. februar 2013. Forretningsordenen beskriver ligeledes, hvilke 

temaer et fælles elevråd – som minimum – er forpligtet til at beskæftige sig med. Det primære 

formål med det fælles elevråd er, i samarbejde med FGU Trekantens direktør, at sikre en fælles 

forståelse blandt elever på skolerne og at udøve indflydelse på driften af FGU Trekanten, så 

elevernes interesser sikres bedst muligt. 

 

§1. Først afholdes der valg til de lokale elevråd på vores fem skoler. Valgene gennemføres inden 

15. september i et skoleår, og alle elever kan stille op. 

 

§1a. Der er valg til det fælles elevråd én gang om året. Kun elever, der er valgt til et lokalt elevråd, 

kan stille op. Et lokalt elevråd kan alternativt vælge at udpege en repræsentant uden valghandling. 

 

§2. Sammensætningen af det fælles elevråd skal bestå af en elevrådsrepræsentant fra hver af FGU 

Trekantens fem skoler i Middelfart, Fredericia, Vejle og Grindsted. I særlige tilfælde kan der sendes 

en suppleant. 

 

§3. På skoleårets første elevrådsmøde vælges en formand for det fælles elevråd. 

 

§4. Formanden er altid elevrådets repræsentant i bestyrelsen. Repræsentanten er uden 

stemmeret. 

 

§5. Der udarbejdes og udsendes en dagsorden for hvert møde. Det sker senest en uge før, mødet 

bliver afholdt. Hvis de lokale elevråd har punkter til dagsordenen, skal disse ligeledes være 

fremsendt senest en uge før, mødet bliver afholdt. Punkterne skal sendes til formanden for det 

fælles elevråd eller direktøren for FGU Trekanten. 

 

§6. Direktøren for FGU Trekanten deltager i elevrådsmøderne og sørger for: 

Stk. 1. At indkalde formanden til planlægningsmøde. 

Stk. 2. At udsende dagsorden i samarbejde med formanden. 



 

Stk. 3. At der udpeges en referent, og at referatet udsendes til medlemmerne. 

Stk. 4. At klæde bestyrelsesrepræsentanten på til bestyrelsesmøder. 

 

§7. Der afholdes et møde i det fælles elevråd den første tirsdag i henholdsvis september, 

november, februar og april. Møderne er altid rammesat til at vare fra klokken 09.00 – 11.00. 

 

§7a. Elevrådsmøderne afholdes som udgangspunkt på Boulevarden 19D i Vejle. Efter aftale kan 

møderne afholdes på en af de øvrige skoler. 

 

§7b. Elevers fravær til elevrådsarbejdet er at betragte som lovligt. Vi forsøger at sikre transport til 

møderne. Alternativt bestiller skolen offentlig transport. 

 

§8. De elevrådsansvarlige undervisere deltager altid i elevrådsmøderne, medmindre elevrådet 

frabeder sig dette. Der kan ligeledes anføres dagsordenspunkter, hvor underviserne bedes forlade 

lokalet. 

 

§9. Elevrådet skal – minimum en gang om året – forholde sig til følgende punkter: 

Ordens- og samværsregler 

Elevrådenes økonomi 

Plan for fællesaktiviteter 

Elevtrivselsundersøgelse 

 

§10. Hvert elevråd skal lave et årligt regnskab, som skal godkendes af det fælles elevråd. 

Regnskabet laves af administrationschefen i samarbejde med skolelederen. Beløbet, der afsættes 

til elevrådet i budgettet, aftales fra år til år. 
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