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Elevrådshåndbogen er skrevet til elever og andre som et opslagsværk for de forskelli-
ge udvalg og deres forkortelser med det formål at gøre det lettere at finde rundt i 
elevrådsfagtermer. Elevrådshåndbogen skal være med til at hjælpe Nørre Gymnasi-
ums elever med at forstå, hvordan deres paraplyorganisation arbejder og kommunike-
rer eksternt såvel som internt.  
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Koordinationsgruppen (KG) 
KG består af i alt syv medlemmer, som skal være valgt fra forskellige klassetrin. De syv medlem-
mer består af en formand, næstformand, kasserer, kommunikationsansvarlig og tre menige med-
lemmer. KG har til opgave at lede elevrådsmøderne, sikre at Elevrådets løbende opgaver bliver va-
retaget og at uddelegere arbejdet i Elevrådet, herunder indkaldelse til møder, dagsordner og refera-
ter. Desuden har KG til opgave at holde Elevrådet informeret om sager, der er relevante for Elevrå-
det og eleverne. KG holder møde en gang ugentligt, tirsdag. Repræsentanter fra Elevrådet, der fin-
der det relevant, har også mulighed for at deltage i møderne. 

Formand 
Som formand for Elevrådet er man ansigtet udadtil. Som formand er det vigtigt, at man har overblik 
over de fleste aktiviteter, som Elevrådet har gang i. Formanden er ikke nødvendigvis en del af det 
hele, men det er vigtigt, at man er informeret om, hvor langt de forskellige projekter er, så man står 
med det samlede overblik og samtidigt sikrer, at forskellige grupper ikke modarbejder hinanden 
eller arbejder på det samme hver for sig. Endeligt er man den person i Elevrådet, som har mest kon-
takt med ledelsen; Det er som regel formanden, der viderefører information til og fra ledelsen. 

Næstformand 
Elevrådets næstformand rangerer under formanden og har til opgave at supplere formanden i elev-
rådsarbejdet. Det forventes, at man som næstformand har kendskab til Elevrådets sammensætning 
og arbejdsopgaver, og at man er i stand til at aflaste formanden, hvis det bliver nødvendigt. Samti-
digt fungerer man som Elevrådets ansigt udadtil, og man repræsenterer således Elevrådet i relevante 
sammenhænge. Ligeledes har man et ansvar for, at arbejdet i Koordinationsgruppen fungerer, at 
Elevrådets vedtægter overholdes og at Elevrådets indsats afspejler målene defineret i arbejdsplanen. 
Ofte vil man fungere som ordstyrer eller referent på elevrådsmøderne eller på anden måde udføre 
praktiske opgaver. 

Kasserer 
Som kasserer for Elevrådet er det ens opgave at holde styr på økonomien ved at føre regnskab. Som 
kasserer har man til opgave at oplyse det resterende elevråd om økonomien og at rådgive om brugen 
af pengene. Desuden er man den, der har kontakt med skolens økonomiansvarlige, Evy. 

Kommunikationsansvarlig  
Med fine ord kan man sige, at det er den kommunikationsansvarliges opgave at formidle kommuni-
kationen mellem Elevrådet og eleverne. Med andre ord er det altså den kommunikationsansvarlige 
opgave at sørge for, at de relevante beskeder fra Elevrådet når eleverne.  

Helt konkret er den kommunikationsansvarliges opgaver 
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- Jævnligt at opdatere og benytte Elevrådets Facebook-profil 

- At meddele eleverne på Lectio og Facebook, hvis Elevrådet har en besked 

- At finde lokaler til diverse elevrådsmøder samt skrive ud om tid og sted for disse på både Lectio 
og Facebook 

- Efter hver generalforsamling at holde Elevrådets side på Nørre Gs hjemmeside opdateret 

Den kommunikationsansvarlige er desuden obligatorisk medlem af KG, hvilket betyder, at denne 
også skal møde til KG-møderne. 

Menig 
Koordinationsgruppen i Elevrådet står for den daglige styring af Elevrådet. Der holdes møde i KG 
en gang om ugen (tirsdag), hvor man planlægger møder i Elevrådet, laver dagsorden, sørger for at 
der er styr på forskellige ting og generelt snakker om, hvad der er vigtigt at tage fat på. Som menigt 
KG medlem har man ikke et specifikt ansvar, men er med til at hjælpe de andre, lære og selvfølge-
lig komme med sine ideer/meninger. KG står for det organisatoriske i Elevrådet. 

INTERNE UDVALG 
Interne udvalg er faste udvalg, som arbejder som en del af Elevrådet. Interne udvalg er underudvalg, 
der former små arbejdsgrupper for de forskellige områder, Elevrådet arbejder med. F.eks. arbejder 
Adfærdsudvalget med Nørres elevers velværd under deres uddannelsesforløb på skolen.  

Adfærdsudvalget (ADU) 
Adfærdsudvalget er et internt udvalg i Elevrådet, hvor der grundlæggende arbejdes med elevernes 
adfærd. Dette ses både i forhold til, hvordan eleverne opfører sig på gymnasiet, men i høj grad også 
som, hvordan eleverne oplever deres treårige studieforløb bedst muligt. Adfærdsudvalget har såle-
des på det seneste både arbejdet med kampagner omkring forholdet mellem IB- og STX-eleverne 
samt hvordan vi undgår for meget larm, snavs og ubehagelige omgivelser på skolen. Adfærdsudval-
get kan f.eks. arbejde med stress.   

Garderobeansvarlige 
Den garderobeansvarlige har ansvaret for, at garderoben til Festudvalgets (FU) fester er klargjort og 
fungerer. Garderoben skal gøres klar før festen ved  

- Køb af nummersedler og tape/elastikker 
- At sende vagtskema ud, som elevrådsmedlemmer kan skrive sig på 
- Printe prisskilte og vagtskema, og hænge dem op 
- Sætte garderoben op og lave et system 
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Under festen skal den garderobeansvarlige sørge for, at der ikke er problemer i garderoben, 
og efter festen skal den ansvarlige sammen med dem på den sidste vagt rydde op og lukke gardero-
ben af.  

Man skal også sørge for at holde styr på pengene og at give dem videre til kassereren. 

Loungeudvalget 
Loungeudvalget er et internt udvalg, der beskæftiger sig med at planlægge sociale begivenheder for 
eleverne på Nørre, hvor fokus ikke er på alkohol. Da der er en tendens til at megen social omgang 
foregår til fester, ser Elevrådet det som relevant at komme denne tendens til livs og give alle Nørres 
elever gode oplevelser. Bl.a. har der været afholdt talentshows og et arrangement i forbindelse med 
det amerikanske præsidentvalg. 

 

Overlevelsesudvalget (OU) 
Overlevelsesudvalget, også kendt som OU, er et internt udvalg, som arbejder med Nørres elevers 
overlevelse. Det opstod, da en elev flere gange blev påkørt uden for skolen og dermed opstod ud-
valget for at sikre denne elevs overlevelse, og da eleven blev student, fortsatte udvalget med at ar-
bejde for alle elevers overlevelse. Dette er blandt andet gjort ved at dele kaffe ud om morgenen til 
trætte elever eller småkager på en kold vinterdag.   

Socialudvalget 
Socialudvalget er det interne udvalg i Elevrådet, der står for at arrangere begivenheder for Elevrådet 
og ved særlige begivenheder også for de andre udvalg på Nørre. Socialudvalget står bl.a. for Elev-
rådets årlige hyttetur. Socialudvalget er til for at styrke sammenholdet blandt de elever, der deltager 
aktivt i Elevrådet. Det ses som en force af Elevrådet, at der indgås venskaber blandt medlemmerne, 
og at man derved også kan hygge sig uden for elevrådsarbejdet. 

Udvalg for fysiske rammer (UFFR) 
UFFR står for ”Udvalget For Fysiske Rammer” og er et af Elevrådets interne udvalg. Udvalgets 
ansvarsområde er de fysiske rammer på skolen – indretningen, gardinerne, udendørsfaciliteterne, 
osv. Formanden for UFFR har til opgave at indkalde udvalget til møder og holde Elevrådet ajour 
med udvalgets arbejde. Det er desuden dennes opgave at sikre, at de ting, der vedtages til UFFR-
møderne, føres igennem og bliver til virkelighed.  
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Skabsudvalget  
Skabsudvalget er det udvalg, der har ansvaret for skolens skabe til eleverne. Kasseren sidder altid i 
skabsudvalget, da det koster penge at leje et skab. Skabsudvalget står for lejekontrakter, vedligehol-
delse og hvis der skal laves noget om vedrørende skabene. Elevrådets penge og pengene indtjent fra 
skabene er to separate regnskaber, og Elevrådet tjener ingen penge på skabene, da pengene går til 
skolen. 

 

EKSTERNE UDVALG 
Eksterne udvalg er udvalg uden for Elevrådet, hvor Elevrådet har krav på et bestemt antal medlem-
mer. F.eks. er der krav om, at der er to elevrepræsentanter i Skolebestyrelsen – disse vælges af 
Elevrådet på den halvårlige generalforsamling. 

Aktivitetsudvalget (AU) 
Aktivitetsudvalget står for planlægningen af aktiviteter på skolen. AU består af lærerrepræsentanter, 
ledelsen og elevrepræsentanter fra hhv. Cafémafiaen, Festudvalget, Operation Dagsværk og Elevrå-
det. Der bliver til møderne planlagt og evalueret aktiviteter som FLE, studentermiddag, introtur og 
introdage, festerne m.m. Antallet af møder er ikke fastlagt, da der løbende bliver holdt møder efter 
behov. 

Samarbejdsudvalget (SU) 
Der sidder to repræsentanter fra Elevrådet i Samarbejdsudvalget (SU) samt lærere og personer fra 
ledelsen. Samarbejdsudvalget har møder ca. hver 2.-3. måned. Her diskuteres de mere formelle og 
”tunge” ting såsom økonomi og arbejdsmiljø. Visse ting vedrører ikke eleverne særlig meget såsom 
lønpolitik, mens andre ting er meget relevante for eleverne såsom læringsprojekter og eksaminer. 
Det er i SU man viderebringer informationer fra eleverne til ledelsen og omvendt. Som repræsen-
tant er man en slags mellemmand. SU-repræsentanterne har ansvaret for at sørge for et samarbejde 
mellem eleverne og skolens ledelse.  

Sikkerhedsudvalget 
Sikkerhedsudvalget er et udvalg bestående af både lærere og elever, som står for sikkerheden på 
skolen. Den oftest udførte opgave er planlægning og gennemførelse af brandøvelser med skolens 
elever for at sikre, at alle er klar, skulle ulykken nogensinde ske. Elevrådets medlemmer indkaldes 
til sådanne møder, når de er der, og de repræsenterer her skolens elever. Det er ingen faste mødeda-
ge, og udvalgets aktivitetsniveau varierer efter behov.  
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Skolebestyrelsen 
I skolebestyrelsen sidder rektor for UCC Storkøbenhavn, skolens advokat, Nørre Gs rektor, skolein-
spektør (repræsentant for grundskolerne), professor, adm. direktør DEA, politisk udpeget af Køben-
havns kommune, to lærerrepræsentanter samt to elevrepræsentanter. Der bliver holdt skolebestyrel-
sesmøder en gang pr. kvartal, hvor der fra diverse repræsentanter bliver berettet om det sidste kvar-
tals aktiviteter. Det er herunder Elevrådets opgave at berette om, hvad Elevrådet har foretaget sig; 
hvilke forbedringer, der er sket siden sidst m.m. Ved årets sidste møde bliver skolens budget gen-
nemgået samt hvilke udgifter, skolen forventer at have næste år. Det er repræsentanternes opgave 
også at tilbageføre deres viden til Elevrådet om eventuelle ændringer, der bliver foretaget i skolebe-
styrelsen, hvis tilfældet skulle vise sig. 
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Vedtægter for Elevrådet på Nørre Gymnasium 
Revideret	  ved	  generalforsamlingen	  februar	  2014	  

	  

Foreningen	  	  

§	  1	  	  

	  

Stk.	  1	   Foreningens	  navn	  er	  Elevrådet	  på	  Nørre	  Gymnasium.	  

	  

	  

Formål	  og	  retningslinjer	  

§	  2	  

	  

Stk.	  1	   Elevrådet	  skal	  arbejde	  for	  at	  forbedre	  og	  øge	  elevernes	  indflydelse	  på	  egne	  forhold,	  un-‐

dervisningsforhold	  og	  i	  de	  besluttende	  organer.	  

Stk.	  2	   Elevrådet	  skal	  arbejde	  for	  at	  styrke	  samarbejdet	  mellem	  elever,	  lærere,	  skolens	  daglige	  

ledelse	  og	  skolebestyrelse.	  

Stk.	  3	   Elevrådet	  skal	  arbejde	  for	  at	  styrke	  forståelsen	  for	  elevernes	  medansvar	  for	  skolens	  

funktion.	  	  

Stk.	  4	   Elevrådet	  skal	  arbejde	  for,	  at	  eleverne	  inddrages	  i	  sundheds-‐,	  miljø-‐	  og	  sikkerheds-‐

spørgsmål,	  samt	  andet	  der	  vedrører	  eleverne.	  

Stk.	  5	   Alle	  Elevrådets	  beslutninger	  træffes	  i	  overensstemmelse	  med	  vedtægterne.	  
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Koordinationsgruppen	  (KG)	  

§	  3	  

	  

Stk.	  1	   KG	  udvalget	  består	  af	  formand,	  næstformand,	  kasserer,	  kommunikationsansvarlig	  og	  tre	  

menigt	  valgte	  koordinatorer.	  Diverse	  repræsentanter	  fra	  Elevrådet	  kan	  deltage	  til	  mø-‐

derne,	  hvis	  de	  finder	  det	  relevant.	  

Stk.	  2	   KG	  har	  til	  opgave	  at	  lede	  elevrådsmøderne,	  sikre	  at	  Elevrådets	  løbende	  opgaver	  bliver	  

varetaget	  og	  uddelegere	  arbejdet	  i	  Elevrådet,	  herunder	  indkaldelse,	  dagsordner	  og	  refe-‐

rater.	  Derudover	  er	  KG’s	  opgave	  at	  holde	  Elevrådet	  informeret	  om	  sager,	  der	  er	  relevante	  

for	  Elevrådet	  og	  eleverne.	  

Stk.	  3	   KG	  skal	  bestå	  af	  elever	  fra	  forskellige	  klassetrin.	  	  

Stk.	  4	   I	  tilfælde	  af	  at	  et	  medlem	  af	  KG,	  uanset	  post,	  er	  fraværende	  i	  en	  periode	  af	  en	  sammen-‐

hængende	  måned,	  overtager	  supplerende	  medlem.	  Efter	  to	  sammenhængende	  måneder	  

indkaldes	  der	  til	  ekstraordinær	  generalforsamling	  med	  genvalg	  til	  gældende	  post.	  

	  

	  

Elevrådsrepræsentanter	  

§	  4	  

	  

Stk.	  1	   Det	  er	  ikke	  nødvendigt	  at	  vælge	  elevrådsrepræsentanter	  fra	  hver	  klasse,	  men	  man	  kan	  

være	  med	  i	  Elevrådet	  af	  lyst	  og	  interesse.	  Hvis	  der	  er	  mere	  end	  to	  elever	  i	  en	  klasse,	  som	  

ønsker	  at	  være	  med	  i	  Elevrådet,	  afholdes	  der	  valg	  efter	  behov.	  Såfremt	  der	  er	  mere	  end	  

28	  elever	  i	  en	  klasse,	  tilføjes	  der	  en	  stemmeberettiget	  mere	  pr.	  14.	  elev	  over	  de	  28.	  

Stk.	  2	   Valg	  af	  elevrådsrepræsentanter	  sker	  på	  demokratisk	  vis,	  hvilket	  betyder	  at	  der	  foretages	  

valg,	  hvis	  flere	  end	  to	  personer	  stiller	  op.	  Derudover	  beslutter	  klasserne	  selv	  deres	  valg-‐
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procedure,	  men	  da	  valget	  er	  et	  personvalg,	  skal	  der	  være	  mulighed	  for	  anonym	  

og	  skriftlig	  afstemning.	  	  

Stk.	  3	   Klassen	  kan	  begære	  nyvalg	  af	  repræsentanter	  og	  suppleanter	  på	  et	  hvilket	  som	  helst	  

tidspunkt,	  såfremt	  halvdelen	  af	  klassen	  ønsker	  dette.	  Genopstilling	  er	  mulig.	  

Stk.	  4	   Hver	  klasse	  kan	  vælge	  et	  frit	  antal	  suppleanter	  til	  Elevrådet.	  	  

Stk.	  5	   Elevrådsrepræsentanterne	  har	  pligt	  til	  at	  orientere	  klassen	  om	  det,	  der	  er	  foregået	  på	  

elevrådsmødet	  og	  til	  at	  høre	  klassen	  om	  diverse	  emner	  på	  dagsordenen,	  såfremt	  det	  vur-‐

deres	  relevant.	  	  

Stk.	  6	   Såfremt	  repræsentanterne	  fra	  en	  given	  klasse	  ikke	  møder	  op	  til	  generalforsamlingerne,	  

overgår	  deres	  stemmeret	  til	  fremmødte	  elev	  fra	  pågældende	  klasse.	  

	  

Elevrådsmøder	  

§	  5	  

	  

Stk.	  1	   Elevrådsmøderne	  ledes	  af	  KG	  jf.	  §	  3,	  stk.	  2	  	  

Stk.	  2	   Klasserne	  har	  stemmeret	  jf.	  §	  4	  stk.	  1	  	  

Stk.	  3	   Der	  udsendes	  dagsorden	  til	  elevrådsmøder.	  Dagsordenen	  skal	  være	  tilgængelig	  lige	  efter	  

første	  KG	  møde,	  før	  det	  pågældende	  elevråds-‐	  eller	  opdateringsmøde.	  Der	  udsendes	  
dagsorden	  for	  ugemøderne	  til	  elevrådsrepræsentanterne.	  

Stk.	  4	   Ekstraordinære	  elevrådsmøder	  kan	  afholdes,	  hvis	  mindst	  1/3	  af	  klasserepræsentanterne	  

ønsker	  det,	  eller	  hvis	  KG	  finder	  det	  nødvendigt.	  Dette	  oplyses	  på	  nettet	  eller	  på	  skolen.	  

Stk.	  5	   Alle	  repræsentanter	  kan	  komme	  med	  punkter	  til	  dagsordenen	  ved	  at	  henvende	  sig	  til	  KG.	  

Punkter	  kan	  også	  tilføjes	  ved	  mødets	  start,	  men	  der	  vil	  almindeligvis	  ikke	  kunne	  træffes	  

beslutninger	  om	  disse,	  da	  klasserne	  ikke	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  blive	  hørt.	  

Stk.	  6	   KG	  har	  ansvaret	  for,	  at	  der	  bliver	  skrevet	  dagsorden	  og	  referat	  hver	  eneste	  gang.	  Refera-‐

tet	  udsendes	  på	  Lectio	  straks	  efter	  mødets	  afslutning.	  Dagsorden	  og	  referat	  skal	  også	  ud-‐

sendes	  på	  Elevrådets	  interne	  Facebookgruppe.	  	  
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Stk.	  7	   Koordinationsgruppen	  kan	  ved	  særlige	  lejligheder	  aflyse	  et	  ordinært	  elevråds-‐

møde	  eller	  ugemøde.	  

Stk.	  8	   Hver	  anden	  uge,	  hvor	  der	  ikke	  afholdes	  elevrådsmøder,	  afholdes	  et	  opdateringsmøde	  i	  

spisefrikvarteret	  og	  månedligt	  afholdes	  der	  et	  elevrådsmøde.	  	  

	  

Generalforsamling	  

§	  6	  
	  

Stk.	  1	   Der	  afholdes	  generalforsamlinger	  i	  senest	  september	  og	  senest	  februar	  måned.	  

Stk.	  2	   På	  generalforsamlinger	  tages	  vedtægterne	  kun	  til	  revidering	  i	  februar,	  en	  handlingsplan	  

vedtages,	  formænd	  fremlægger	  halvårsberetning	  og	  kassereren	  statusrapport	  og	  der	  fo-‐

retages	  valg	  til	  KG,	  hvor	  alle	  skolens	  elever	  kan	  vælges.	  Derudover	  oprettes	  og	  nedlægges	  

udvalg	  og	  indsatsgrupper,	  og	  der	  vælges	  repræsentanter	  til	  skolens	  udvalg	  og	  råd.	  

Stk.	  3	   Personvalg	  sker	  ved	  skriftlig	  afstemning.	  Er	  der	  kun	  én	  opstillet	  foretages	  der	  tillidsaf-‐

stemning.	  

Stk.	  4	   Der	  skal	  indkaldes	  til	  generalforsamlinger	  med	  mindst	  to	  ugers	  varsel.	  Sammen	  med	  ind-‐

kaldelsen	  skal	  Elevrådets	  vedtægter	  foreligge.	  Indkaldelsen	  skal	  ske	  på	  et	  elevrådsmøde,	  

og	  der	  skal	  oplyses	  om	  generalforsamlingen	  på	  skolen	  eller	  på	  nettet.	  

Stk.	  5	   Mindst	  20	  elevrådsrepræsentanter	  skal	  være	  fremmødt,	  før	  generalforsamlingen	  kan	  

erklæres	  gyldig.	  Hvis	  generalforsamlingen	  erklæres	  ugyldig	  indkaldes	  til	  ekstraordinær	  

generalforsamling.	  

Stk.	  6	   Ekstraordinær	  generalforsamling	  kan	  indkaldes	  med	  2/3	  flertal	  blandt	  de	  fremmødte	  

efter	  indkaldelsen.	  

Stk.	  7	   En	  ekstraordinær	  generalforsamling	  erklæres	  gyldig,	  såfremt	  1/3	  af	  Elevrådet	  er	  frem-‐

mødt.	  

Stk.	  8	   På	  ekstraordinære	  generalforsamlinger	  skal	  alle	  beslutninger	  træffes	  med	  2/3-‐flertal	  af	  

de	  fremmødte	  repræsentanter.	  
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Stk.	  9	  	   Vedtægterne	  kan	  fraviges	  såfremt	  2/3	  af	  de	  fremmødte	  stemmeberettigede	  

stemmer	  for.	  Gælder	  kun	  ved	  generalforsamlinger.	  

Stk.	  10	  	   Elevrådet	  skal	  på	  skoleårets	  første	  generalforsamling	  tage	  stilling	  til	  medlemskab	  af	  for-‐

eninger	  og	  lignende.	  

	  	  

	  

Vedtægtsændringer	  

§	  7	  

	  

Stk.	  1	  	  	   Vedtægterne	  kan	  kun	  stå	  til	  revision	  på	  generalforsamlingen	  i	  februar.	  

Stk.	  2	   Der	  skal	  ved	  afstemninger	  om	  vedtægtsændringer	  være	  flertal	  for	  blandt	  fremmødte	  

delegerede.	  Der	  skal	  ved	  afstemningen	  spørges,	  hvem	  der	  stemmer	  for,	  imod,	  blankt.	  

Stk.	  3	   Der	  kan	  stilles	  ændringsforslag	  til	  vedtægterne	  på	  generalforsamlingen.	  	  

	  

	  

Udvalg	  og	  Indsatsgrupper	  

§	  8	  

	  

Stk.	  1	   På	  generalforsamlingerne	  nedsætter	  Elevrådet	  en	  række	  udvalg	  og	  indsatsgrupper	  ved	  

almindeligt	  flertal.	  Der	  kan	  også	  nedsættes	  udvalg	  og	  indsatsgrupper	  til	  elevrådsmøder.	  

Stk.	  2	   Udvalgene	  varetager	  et	  område,	  hvor	  der	  er	  et	  løbende	  behov,	  og	  hvor	  der	  ikke	  er	  en	  

opgave,	  som	  kan	  løses	  én	  gang	  for	  alle,	  det	  kan	  eksempelvis	  være	  skabsudlejning	  eller	  

garderobe	  til	  fester.	  

Stk.	  3	   Indsatsgrupper	  har	  et	  eller	  enkelte	  klare	  definerede	  mål,	  det	  kan	  eksempelvis	  være	  ska-‐

belsen	  af	  en	  swimmingpool	  eller	  udarbejdelse	  af	  en	  udtalelse.	  Indsatsgrupper	  nedlægges	  

løbende,	  når	  deres	  opgaver	  er	  fuldført	  eller	  opgivet.	  
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Stk.	  4	   Alle	  fremmødte	  har	  til	  generalforsamlingen	  mulighed	  for	  at	  stille	  forslag	  om	  

nedsættelse	  og	  nedlæggelse	  af	  udvalg	  og	  indsatsgrupper.	  

Stk.	  5	   Alle	  skolens	  elever	  kan	  til	  hver	  en	  tid	  tilmelde	  sig	  alle	  udvalg	  og	  indsatsgrupper	  de	  øn-‐

sker,	  undtagen	  udvalg	  og	  indsatsgrupper	  som	  af	  særlige	  årsager	  har	  begrænsninger,	  det	  

gælder	  fx	  Koordinationsgruppen.	  	  

Stk.	  6	   Generalforsamlingen	  kan	  beslutte	  at	  begrænse	  antallet	  af	  personer	  i	  udvalg	  og	  indsats-‐

grupper.	  Sættes	  antalsbegrænsning	  på	  et	  udvalg	  eller	  en	  indsatsgruppe,	  er	  der	  valg	  til	  

udvalget	  eller	  indsatsgruppen,	  hvis	  flere	  end	  det	  besluttede	  antal	  ønsker	  at	  deltage.	  Val-‐

get	  foregår	  på	  generalforsamlingen.	  

Stk.	  7	   Til	  alle	  udvalg	  og	  indsatsgrupper	  vælger	  generalforsamlingen	  en	  formand	  fra	  Elevrådet,	  

som	  har	  det	  overordnede	  ansvar	  for	  at	  indkalde	  til	  møder.	  Indkaldelse	  skal	  oplyses	  på	  

Lectio	  og/eller	  Facebook.	  

Stk.	  8	   Hvis	  et	  udvalg	  ønsker	  en	  udvalgsformand	  afsat	  kan	  det	  gøres	  internt	  i	  udvalget.	  	  

	  

	  

Eksterne	  udvalg	  og	  råd	  

§	  9	  

	  

Stk.	  1	   På	  generalforsamlingerne	  vælger	  Elevrådet	  personer	  til	  skolens	  udvalg	  og	  råd,	  hvor	  det	  

er	  muligt	  og	  relevant	  at	  have	  elevrådsrepræsentanter.	  Er	  der	  flere	  opstillede	  end	  pladser,	  

foretages	  skriftlig	  afstemning	  om	  pladserne,	  medmindre	  stk.	  2	  kan	  opfyldes	  ved	  at	  vælge	  

en	  af	  de	  opstillede	  frem	  for	  en	  anden	  –	  i	  så	  fald	  vælges	  vedkommende.	  

Stk.	  2	   Det	  tilstræbes,	  at	  der	  i	  alle	  skolens	  udvalg	  og	  råd	  med	  flere	  end	  én	  elevrepræsentant	  er	  

mindst	  én	  1.	  eller	  2.g’er.	  

Stk.	  3	   Elevrådet	  kan	  vælge	  personer	  til	  skolens	  udvalg	  og	  råd	  på	  almindelige	  elevrådsmøder,	  

hvis	  der	  mangler	  personer.	  Valg	  sker	  med	  skriftlig	  afstemning,	  hvis	  der	  er	  flere	  opstillede	  

end	  pladser.	  
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Stk.	  4	   Det	  kræver	  2/3	  flertal	  blandt	  fremmødte	  på	  elevrådsmøder	  at	  tage	  en	  udvalgs-‐	  

eller	  rådspost	  fra	  et	  medlem.	  Der	  vælges	  herefter	  en	  ny	  person,	  genopstilling	  er	  mulig.	  

Stk.	  5	   Elevrådet	  er	  medlem	  af	  Samarbejdsudvalget	  (SU).	  Her	  sidder	  to	  repræsentanter,	  hvoraf	  

den	  ene	  af	  de	  to	  skal	  vælges	  fra	  KG.	  	  

Stk.	  6	   Skolebestyrelses-‐,	  aktivitetsudvalgs-‐,	  sikkerhedsudvalgs-‐og	  samarbejdsudvalgsrepræ-‐

sentanterne	  har	  ansvaret	  for	  at	  holde	  Elevrådet	  opdateret	  om	  skolebestyrelsens,	  aktivi-‐

tetsudvalgets,	  sikkerhedsudvalgets	  og	  samarbejdsudvalgets	  beslutninger	  og	  tager	  rele-‐

vante	  punkter	  op	  før	  møder.	  Repræsentanterne	  skal	  indkalde	  til	  et	  spisepausemøde	  for	  

at	  gennemgå	  udvalgets	  dagsorden,	  men	  kun	  afholde	  det,	  hvis	  der	  er	  nogle	  interesserede.	  

	  

Økonomi	  

§	  10	  

	  

Stk.	  1	   Elevrådets	  penge	  skal	  bruges	  til	  elevformål	  jf.	  §	  2,	  stk.	  1,	  2	  og	  3	  samt	  til	  Elevrådets	  daglige	  

drift.	  

Stk.	  2	   Kassereren	  står	  til	  ansvar	  over	  for	  Elevrådet	  for	  Elevrådets	  økonomi.	  Kassereren	  skal	  

løbende	  oplyse	  om	  Elevrådets	  økonomiske	  situation	  samt	  aflægge	  halvårsrapport	  på	  ge-‐

neralforsamlingerne.	  

Stk.	  3	   Elevrådet	  skal	  godkende	  køb	  før	  Elevrådets	  penge	  bruges.	  Kassereren	  kan	  med	  flertal	  fra	  

KG	  i	  særlige	  og	  presserende	  tilfælde	  tillade	  køb	  for	  under	  200	  kr.,	  i	  sådanne	  tilfælde	  skal	  

Elevrådet	  underrettes	  på	  først	  kommende	  møde,	  hvor	  købet	  skal	  bagudgodkendes.	  God-‐

kendes	  beløbet	  ikke,	  gøres	  handlen	  om	  muligt	  om.	  Er	  det	  ikke	  en	  mulighed	  betyder	  det	  

ikke,	  at	  Koordinationsgruppen	  hæfter	  (medmindre	  de	  selv	  foretog	  købet).	  	  

Stk.	  4	  	   Regnskabshalvåret	  går	  fra	  generalforsamling	  til	  generalforsamling.	  	  

Stk.	  5	   Elevrådets	  kasserer	  har	  som	  den	  eneste	  adgang	  til	  Elevrådets	  konto.	  

Stk.	  6	   Depositum	  fra	  skabsudlejning	  og	  Elevrådets	  daglige	  regnskab	  skal	  holdes	  adskilt.	  

Stk.	  7	   Kassereren	  skal	  være	  medlem	  af	  Skabsudvalget.	  
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Stk.	  8	   Kassereren	  er	  ansvarlig	  for	  altid	  at	  kunne	  oplyse	  om,	  hvad	  alle	  Elevrådets	  udgif-‐

ter	  er	  brugt	  til.	  	  

	  

Dommedagsparagraffen	  

§11	  

	  

Stk.	  1	   Hvis	  samtlige	  repræsentanter	  af	  en	  generalforsamling	  stemmer	  for,	  så	  kan	  Elevrådet	  

nedlægges.	  Senest	  en	  måned	  før	  skal	  der	  ske	  en	  indkaldelse	  til	  en	  ekstraordinær	  general-‐

forsamling	  på	  en	  morgensamling.	  
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Tak til alle elevrødderne for hjælp med at skrive og redigere Nørre Gymnasiums officielle 
elevrådshåndbog.  


