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ANSVARLIGHED OG GENSIDIG RESPEKT GENNEM DIALOG 

4.1

 
 
 

1. Skolen opretter et elevråd fra og med 5. klassetrin i h. t. gældende 
bestemmelser i Folkeskolelovens styrelsesbestemmelser. 

  
2. Via elevrådet vælges der for et skoleår ad gangen 2 elevrådsrepræsentanter til 

Skolebestyrelsen. 
 

3. Skolens ledelse udpeger en kontaktlærer, der som vejleder løbende gennem 
skoleåret skal støtte eleverne i elevrådsarbejdet. Kontaktlæreren får tid til 
forberedelse og efterbehandling af møderne sammen med elevrådets formand 
og sekretær. 

 
4. Kontaktlæreren skal give elevrådsrepræsentanterne i skolebestyrelsen en 

gennemgang af indholdet i skolebestyrelsens dagsorden forud for mødet. 
 

5. Det er klasselærerens ansvar at afsætte tid og yde inspiration til klassens aktive 
deltagelse i elevrådsarbejdet. Klassens time skal indeholde et punkt om 
meddelelser til og fra elevrådet. 

 
6. De enkelte klasser opfordres til at vælge elevrådsrepræsentanter, der kan og vil 

deltage i rådet i mere end 1 år. Valget finder sted på en af de allerførste dage i 
skoleåret. 

 
7. Skoleårets første elevrådsmøde afholdes om muligt inden udgangen af 2. 

skoleuge. 
 

8. Elevrådet "abonnerer" på skolebestyrelsens dagsorden, og det er væsentligt, at 
referatet fra skolebestyrelsesmøderne gennemgås på hvert elevrådsmøde. 

 
9. Skolebestyrelsen skal høre elevrådet om alle sager af betydning for elevrådets 

virkefelt. 
 

10. Elevrådets medlemmer optages med billede, navn, adresse og 
klassetilhørsforhold på skolens hjemmeside. 

 
11. Elevrådet kan i fornødent omfang få hjælp til det administrative arbejde hos 

sekretær og skolemedhjælper. 
 

12. På første elevrådsmøde i skoleåret gennemgås elevrådets forretningsorden med 
bl.a. bestemmelserne om valg til posterne som fmd., næstformand, sekretær og 
kasserer samt medlemmer til skolebestyrelsen og andre mulige udvalg.  
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Bestemmelser for valg af elevrådsmedlemmer 
 

1. De enkelte klasser fra 5. til 9. skal vælge en ny repræsentant samt suppleant for 
denne. Eventuelt afgående elevrådsrepræsentant skal sammen med 
klasselæreren få denne valghandling foretaget i overensstemmelse med de 
givne bestemmelser. 

 
2. Det er op til klasselæreren, hvor mange stemmer hver elev har til valget. 

 
3. Den elevrådskandidat, der får flest stemmer i hver klasse, er officiel elevråds-

repræsentant. Den, der får næstflest stemmer, er suppleant. Suppleanten 
tiltræder, hvis elevrådsrepræsentanten er fraværende til et møde eller trækker 
sig. Der opfordres endvidere til at vælge en 2. suppleant, der tiltræder som 
suppleant, hvis ovenstående skulle ske. 

 
4. Der er ikke mulighed for omvalg, men vil den valgte elevrådsrepræsentant eller 

suppleant trække sig, ordnes dette internt i klassen, dog vil elevrådet gerne 
høres. 

 
5. Elevrådsvalget foregår i første uge efter skoleferien. Det er klasselærerens 

opgave at sætte tid af til valget. 
 

6. Valget af det nye elevråd, samt suppleanter, offentliggøres straks efter, at 
elevrådet er færdig med sit arbejde. 

 
7. Det nye elevråd tiltræder ved det nye skoleårs start. 

 
8. Hver af klasserne fra 1.- 4. har ret til en tilknytningsperson fra elevrådet. 

 
 


