Elevråds vedtægter Vestfyns Gymnasium
§1 - Navn og område
Stk. 1

Foreningens navn er Elevrådet på Vestfyns Gymnasium

Stk. 2

Foreningen omfatter alle elever på Vestfyns Gymnasium

§2 – Formål
Stk. 1

Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige
personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen.

§3 – Foreningsmyndigheder
Stk. 1
-

Elevrådsårsmøde

-

Elevrådet

-

Forpersonsskab

-

Andre udvalg og nævn.

§4 – Foreningens opgaver
Stk. 1

Foreningen har til opgave at opfylde foreningens formål gennem handling samt
oplysning.

§5 – Medlemskab
Stk. 1.

Alle elever på Vestfyns Gymnasium er valgbare til elevrådet.

Stk. 2.

Elevrådet består af op til en repræsentant og to suppleanter fra hver klasse på Vestfyns
Gymnasium.

Stk. 3.

Det er kun repræsentanten fra klassen der besidder stemmeret.

Stk. 4.

Såfremt en repræsentant ikke har mulighed for at deltage i et møde, tilfalder
stemmeret først 1. suppleanten og dernæst 2. suppleanten.

Stk. 5.

Medlemmer til elevrådets vælges ved starten af skoleåret i grundforløbsklasser og
permanente klasser ved flertalsafstemning.

Stk. 6.

Når eleverne er placeret i deres permanente klasser i stedet for deres
grundforløbsklasser, frafalder repræsentanter valgt i grundforløbsklassernes mandat
og der vælges nye repræsentanter i de nye klasser.

Stk. 7.

Alle klasser er forpligtet til at stille med det fastsatte antal repræsentanter.

§6 – Eksklusion
Stk. 1.

Såfremt et medlem af Elevrådet vedvarende modarbejder Elevrådets arbejde kan
Elevrådsbestyrelsen indkalde personen til personsag. Ud fra alvoren af personsagen
kan ledelsen involveres og den pågældende ekskluderes.

Stk. 2.

Såfremt man ønsker at eksludere et medlem af Elevrådet skal dette tages op på et
ordinært elevrådsmøde, hvor 2⁄3 af Elevrådets medlemmer skal stemme for forslaget.

Stk. 3.

Såfremt en elev bliver ekskluderet fra elevrådet, videregives medlemskabet til
suppleanten og der vælges en ny suppleant i givne klasse.

Stk. 4.

Hvis suppleanten ikke har interesse i at være medlem, må der findes et nyt medlem i
den pågældende klasse

§7 – Elevrådets ordinære møder
Stk. 1.

For almene elevrådsmøder gælder det at:
-

Indkaldelse til elevrådsmøde skal ske mindst 24 timer før mødets afholdelse.

-

Alle elevrådets medlemmer skal informeres omkring mødets afholdelse og her have
mulighed for at tilføje punkter til mødets dagsorden.

-

Dagsorden for mødet skal sendes til elevrådets medlemmer mindst morgenen før
mødets afholdelse.

Stk. 2.

Stk. 3.

Dagsorden for elevrådsmødet skal som minimum indeholde:
-

Dato for mødet og overskrift

-

Valg af referent

-

Protokoloplæsning

-

Eventuelt

Ved det sidste elevrådsmøde der afholdes i skoleåret, gælder det, at valg af personer som
varetager poster i elevrådet udvalg, tilføjes som punkt på dagsordenen.

Stk. 4.

Referater for mødet skal være i elevrådsmedlemmers besiddelse inden for 24 timer af
mødets tilstedeværelse.

§8 – Elevråds Årsmøde
Stk. 1.

Elevråds Årsmøde afholdes i maj.

Stk. 2.

Årsmødet er åbent for alle elever

Stk. 3.

Indkaldelse til Årsmødet skal ske 2 uger før Årsmødets start.

Stk. 4.

Med indkaldelsen til Årsmødet følger en foreløbig dagsorden, der mindst indeholder
nedenstående punkter:
1. Evaluering af Elevrådet
2. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
3. Elevrådets mål for næste år – forslag
4. Eventuelt
5. Godkendelse af Årsmødet

Stk. 5.

Alle elever kan stille forslag til behandling ved årsmødet under punktet ”Eventuelt”.

Skt. 6.

Vedtægtsforslag skal være Elevrådet i hænde senest 2 uger før Årsmødet.
Vedtægtsændringer vedtages ved 2⁄3 tilkendegivelse fra afgivne stemmer, inklusiv
blanke stemmer.

§9 – Økonomi
Stk. 1.

Elevrådets økonomi baseres på Vestfyns Gymnasiums tildelte midler.

Stk. 2.

Elevrådets regnskabsår følger skoleåret.

Stk. 3.

Elevrådets økonomi afregnes og holdes til overblik hos økonomiafdelingen på
Vestfyns Gymnasium.

Stk. 4.

Elevrådets medlemmer hæfter ikke personligt for Elevrådets forpligtelser og har ikke
krav på nogen del af Elevrådets midler.

§10 – Undtagelses tilstand
Stk. 1.

Ekstraordinære omstændigheder dækker over en lukning af skolen eller andre
begivenheder, der fører til, at elevrådet ikke længere kan fungere som normalt.

Stk. 2.

Paragraffens formål er at give elevrådet vejledning, i ekstraordinære situationer, hvor
elevrådet almindelige virke ikke kan udføres. Det diskuteres blandt elevrådet og
vurderes af forpersonsskabet om sådan en situation er gældende, hvorefter
beslutningen om paragraffens indtrædelse afgøres ved afstemning blandt elevrådets
medlemmer ved 2⁄3 tilslutning.

Stk. 3.

Ved lukning af skolen, udskydes alle elevrådets møder indtil skolen igen er åben og
der igen er mulighed for at afholde elevrådsmøder. Hvis dette ikke er muligt inden for
det gældende skoleår, afholdes mindst et virtuelt elevrådsmøde inden skoleårets
afslutning.

Skt. 4.

Ved lukning af skolen, hvor det ikke er muligt at afholde elevrådets årsmøde inden for
det gældende skoleår, afholdes elevrådets årsmøde først muligt i kommende skoleår.
Således gælder det at alle poster som normalvis ophøre ved skoleårets afslutning, er
gældende indtil det er muligt at afholde elevrådets årsmøde i det kommende skoleår.
Dette er også gældende for forpersonsskabet og bestyrelsen.

Stk. 5.

Hvis den siddende forperson er afgangselev og det i det gældende skoleår ikke er
muligt at vælge en ny forperson, overgår forpersonens ansvarsposter til den siddende
næstformand, indtil det er muligt at afholde nyt forpersons valg.

