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HVORFOR SKAL MAN HAVE ET ELEVRÅD
Et elevråd kan gøre fællesskabet og dagligdagen på skolen-
bedre. Elevrådet kan lave sociale aktiviteter, og de kan sikre, 
at elevernes stemme blive hørt når skolens bestyrelsen tager 
beslutninger. 

HVAD ER ET ELEVRÅD?
Et elevråd er en gruppe af elever, på en given skole, der er demokratisk 
valgt. De har til opgave at tale elevernes fælles sag, så eleverne får 
indflydelse på den institution, de går på.

HVEM BESTEMMER, HVEM DER SKAL I ELEVRÅD?
Der vælges en eller to fra hvert værksted eller klasse. Det er 
eleverne på det værksted eller i den klasse, som repræsentanten 
kommer fra, der bestemmer, hvem der bliver valgt ind. Det er 
vigtigt, at elevrådet gør en indsats for at få en repræsentant fra 
alle værksteder og klasser, så alle hold på skolen høres. 



HVAD HAR I RET TIL? 
Et ordentligt lokale til jeres aktiviteter.

Holde møderne i skoletiden uden at blive trukket i 
skoleydelse. 

En repræsentant i FGU-institutionens bestyrelse.

Tilskud til deltage i Modstrøms Foreningsværksted, 
hvis I er medlem af Modstrøm.

Læreren kan hjælpe med kontakten mellem ledelse 
og elever. 

Hjælpe med at finde lokale, adgang til print og 
transport m.v.
  
Læreren må ikke blande sig i beslutningerne.  

HVORFOR ER DET FEDT AT HAVE EN LÆRER MED 
I ELEVRÅDET?



HVORDAN KOMMER I I GANG?
Jeres skole har pligt til at hjælpe jer med at komme i 
gang. Tag derfor fat i en lærer fra skolen, og hør, hvem 
af skolens ansatte, der er ansvarlig for at få elevrådet i 
gang. 

Tag kontakt til Modstrøms sekretariat, og hør, hvornår vi 
kan komme på besøg på jeres skole.

HVORDAN ORGANISARER I JER?
Det bestemmer I selv. Det er Modstrøms erfa-
ring, at elevrådet fungerer bedst, når I sætter 
handling i fokus og begynder at løse opgaverne, 
mens I er sammen. 



VEDTÆGTER 
FOR LOKAL 
ELEVRÅD



§1 E    levrådets opgave og formål
1.1  Elevrådets opgave er at varetage 
elevernes interesser.

1.2  Elevrådet skal arbejde for, at skolen er et 
trygt fællesskab for alle elever.

1.3  Elevrådet skal arbejde for, at skolen tilbyder 
de bedst mulige faciliteter for undervisning.  

§2 S    ammensætning 
 2.1 Elevrådet består af en til to repræsentan-
ter og en til to suppleanter fra hvert værksted / 
klasse. 

2.2 Repræsentanter har stemmeret. Suppleanter 
skal høres.

2.3 Det er vigtigt, at elevrådet har en repræsen-
tant fra hvert værksted og klasse.

§3
3.1 Alle elever har ret til at stille op og 
stemme ved valg til elevrådet. 

3.2 Valget foregår i det enkelte 
værkstedshold eller i den enkelte klasse.
 
3.3 I tilfælde af kampvalg afholdes en 
afstemning.

3.4 Man vælges for en periode på et halvt år. 
Det anbefales, at der afholdes valg i august 
og januar. 

3.5 Hvis kandidaterne ønsker det, er 
afstemningen hemmelig. Lærer eller 
vejleder er ansvarlig for at tælle stemmer og 
fortælle resultat af afstemning. 

v   algt til elevråd 



§4 E   levrådets aktiviteter og møder 

4.1 Alle elevrådets medlemmer ved, hvor og 
hvornår møder og aktiviteter bliver holdt. 

4.2 Elevråds aktiviteter er som udgangspunkt 
åbne for alle skolens elever, men det er kun 
elevrådets medlemmer, der kan stemme.  

4.3 Ved starten af hvert elevrådsmøde vælges 
en person til at skrive referat. 

4.4   Mindst én gang om året skal elevrådet 
indkalde til fælles elevmøde, hvor alle skolens 
elever kan møde op. 

På dagsorden skal som 
minimum være:

- Opsummering af elevrådets arbejde det
seneste år. 

- Godkendelse af regnskab.  
 

4.5 Der skal indkaldes til mødet med minimum 
syv dages varsel.   

4.6 På mødet har alle skolens elever tale og 
stemmeret. 

§5 S   truktur i elevrådet 
 5.1 Elevrådet bestemmer selv, hvordan de vil 
fordele opgaver og poster mellem sig. 

5.2 De kan f.eks. vælge:

En formand eller et formandskab, der er

ansvarlig for at indkalde til møder og ko

munikation med skolens ledelse.  

En kasserer, der er ansvarlig for at lave et
regnskab i samarbejde med kontaktlærer.   



6.1 Elevrådet skal vælge: 

- En eller flere repræsentanter til fælles
elevråd for hele FGU-institutionen.  

- En repræsentant og suppleant til            
         FGU-bestyrelse.   

- En eller to kontaktpersoner til Modstrøm.

6.2 Hvis der er flere, der vil stille op end der er 
plads til, afholder I en afstemning.

6.3 Hvis nogen af de opstillede ønsker det, er 
afstemning hemmelig.

R   epræsentation§6 §7

§8

Ø   konomi

V   edtægter

8.1 Elevrådets vedtægter skal vedtages på 
et møde, hvor alle skolens elever har tale og 
stemmeret. 

8.2 Elevrådets vedtægter kan ændres ved 
almindeligt flertal på et fælles elevmøde. 

7.2 Budget og regnskab varetages i 
samarbejde mellem kontaktlæreren og et eller 
flere medlemmer af elevrådet.

7.3 De har fælles ansvar for at lave og 
fremlægge regnskab på det årlige elevmøde.



Når I skal strukturere og orga-
nisere jeres elevråd, er det vigtigt, 

at I starter med det, det betyder noget 
for jer. Vedtægterne her er kun til inspiration, 

som I kan bruge, hvis de giver mening for jeres 
elevråd.

Hvis I gerne vil invitere os ud på jeres skole til at 
hjælpe med jeres elevråd så kontakt os på: 

kontakt@viermodstrom.dk

Hvis I mangler nogle værktøjer til, hvordan I 
kommer i gang med jeres arbejde i elevrådet, 

kan I prøve at downloade vores elevråd-
skit på: 

 viermodstrøm.dk/elevråd
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