
 

 

 

 

Vedtægter for elevråd ved FGU Trekanten 

§ 1. Formål. 

Elevrådene varetager gennemsamarbejde med bestyrelsen og ledelsen samt øvrige personalegrupper 

elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. 

§ 2. Valg og Sammensætning.  

Stk. 1. På alle skoler vælges minimum 5 elever til skolens lokale elevråd samt 5 suppleanter. 

Stk. 2. På alle skoler udpeger elevrådet en repræsentant til at indgå i FGU Trekantens fælles elevråd. 

Stk. 3. Fælleselevrådet for FGU Trekanten udpeger en repræsentant til bestyrelsen. Denne har ikke 

stemmeret. 

Stk.4 Både lokale elevråd og fælles elevråd kan udpege repræsentanter til relevante udvalg. 

 

§ 2. Valgbarhed 

Elevrådet er et demokratisk valgt organ der skal sikre, at eleverne på FGU Trekanten bliver hørt og aktivt 

deltager i den daglige udvikling og undervisning. 

Stk. 1. Alle elever der tilmeldt FGU Trekanten kan vælges til skolens elevråd. 

Stk. 2. Elevrødder vælges for et år af gangen ved en valghandling, der finder sted senest 15 september. 

Stk. 3. Elevrådene vælger en formand ved simpelt flertal. 

Stk. 4. Et elevråd fungerer indtil et nyt er konstitueret. 

Stk. 5. Alle elever på FGU Trekanten har ret til at stemme ved valget. Skolen sikre at valget gennemføres 

ordenligt og demokratisk. 

 

§ 3. Elevrådsmøder 

Det er væsentligt for skolens virke og elevrådets indflydelse, at rådene mødes regelmæssigt. 

Stk. 1. De lokale elevråd mødes minimum 1 gang om måneden. 

Stk. 2. Det fælles elevråd mødes minimum 1 gang hvert halve år. 

 

 



Stk. 3. Til hvert møde skal elevrådet udsende en dagsorden for mødet. Dagsordenen er fast. 

a. opfølgning af punkter fra sidste elevrådsmøde  

b. indkomne forslag, spørgsmål og ideer fra holdene  

c. dato for næste møde  

d. eventuelt  

 

Stk. 4. Der skal laves et skriftligt referat fra hvert møde. Referatet skal offentliggøres for alle andre elever 

på skolen. 

 

§ 4. Opgaver.  

Opgaver for skolens elevråd kan være mangeartede, men har det til fælles, at de skal sikre og fremme 

elevernes indflydelse på uddannelse, kvalitet og trivsel. 

Stk. 1. Arbejde for at alle elever trives på skolen. 

Stk. 2. Arbejde for at skabe en god og sund kultur på skolen. 

Stk. 3. Arbejde for at skabe arrangementer. (fester, foredrag, temadage, ture osv)  

Stk. 4. Arbejde for at skabe et uddannelsesmiljø med fokus på sikkerhed. 

Stk. 5. Arbejde for at blive hørt i forhold til skolens udviklingsarbejde. 

 

§ 5. Økonomi.  

Skolen skal sikre elevrådet en økonomiske ramme for arbejdet, så elevrådet har mulighed for udføre 

hvervet. 

Stk. 1. Skolen afsætter i budgettet et årligt beløb svarende til 10.000 kr. pr. skole. 

Stk. 2. Skolens leder sikre at regnskabet er afstemt. 

Stk. 3. Til særlige aktiviteter kan der bevilges et beløb, ud over dette. 

 

§ 6. Vedtægter.  

Vedtægterne kan ændres, hvis et flertal af fælleselevrådets medlemmer godkender ændringerne, og 

ændringerne godkendes i bestyrelsen. 

 

 

 


