Elevrådet
Frederiksborg Gymnasium & HF

Som trådt i kraft den 3. september 2015

Vedtægter for Elevrådet på Frederiksborg
Gymnasium & HF
§ 1: Navn og formål
Stk. 1: Elevrådets navn er ”Elevrådet på Frederiksborg Gymnasium & HF”.
Stk. 2: Elevrådets formål er at varetage alle elevers interesse og synspunkter over for lærere,
ledelse, bestyrelse, faciliteter, mm.
§ 2: Organisering
Stk. 1: Elevrådet ledes af to formænd, som vælges på demokratisk hvert forår (se § 4).
Stk. 2: Elevrådet består af to elevrepræsentanter fra hver klasse, som indbyrdes vælges af klassen
elever (se § 3).
Stk. 3: Formændene for elevrådets komitéer sidder også i elevrådet.
Stk. 4: Elevrådet har én plads, som vælges af elevrådet hvert år, i følgende udvalg:
- Arbejdsmiljøudvalget, hvis funktion er at varetage fysiske, psykiske, ergonomiske, kemiske og
biologiske forhold. Udvalget deltager i indretningen af skolen og sikrer, at alle forhold fysiske såvel
som psykiske rammer stemmer overens med lovgivningen.
- STX-tværfagsudvalget hvis funktion er at sikre tværfaglighed i AT-forløb samt skabe forbindelse
til DHO, SRO og SRP. Derudover udarbejder STX-tværfagsudvalget også forslag til udvikling af
STX-uddannelsen.
- HF-udvalget, hvis funktion er at skabe rammer om HF-uddannelsen, dvs. SSO, valgfag,
eksamensprojekter, tutorordning, mm.
- Samarbejdsudvalget, hvis funktion er at danne strategi for, at Frederiksborg Gymnasium & HF er
en god arbejdsplads, og at der er et godt samarbejde mellem ledelse, lærere og elever, samt at
fremme kompetenceudvikling for at skabe motivation bland elever og lærere.
- Undervisningsmiddelsudvalget, hvis funktion det er at udarbejde forslag til fordelingen af
undervisningsmidler og materialer.
- Studiecenterudvalget, hvis funktion er at beskæftige sig med studiecentrets udvikling ift.
aktiviteter og faciliteter.
-Derudover har elevrådet to pladser i bestyrelsen, med én stemme i alt.
Minimum én af de to elevrådsrepræsentanter i bestyrelsen skal være over 18 år, og har
stemmeretten, som ved brug skal konfereres med den anden elevrådsrepræsentant.
Stk. 5: Kun elevrådet kan stille repræsentanter til udvalgene nævnt i § 2, stk. 3.
Stk. 6: Elevrådet udvælger udvalgsrepræsentanter på stormødet, ved processen beskrevet i § 7.
Stk. 7: Hvis en udvalgsrepræsentant ønsker at fratræde sin post, skal en ny udvalgsrepræsentant
vælges til næste elevrådsmøde. Indtil en ny repræsentant er valgt, skal suppleanten fungerer som
midlertidig repræsentant.
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Stk. 8: Elevrådet kan vælge at inddrage en lærerrepræsentant til elevrådsmøderne.
Lærerrepresæntanten skal godkendes af rektor.
Stk. 9: Elevrådet nedsætter en koordinationsgruppe bestående af følgende:
- Elevrådets formænd.
- Én komitéformandsrepræsentant fra hver elevrådskomité.
- En årgangsrepræsentant fra hver STX- og HF-årgang.
- En PR-ansvarlig
- En referent

§ 3: Elevrådsrepræsentanter
Stk. 1: Der vælges på demokratisk vis to elevrådsrepræsentanter fra hver klasse. Hvis flere end to
personer ønsker at stille op, skal der stemmes om kandidaterne i klasserne. De to kandidater med
flest stemmer vælges som elevrådsrepræsentanter for den respektive klasse for ét skoleår.
Elevrådsrepræsentantvalget skal foregå anonymt. Hvis ikke disse kriterier er mødt, vil elevrådet
ikke anerkende klassens repræsentanter.
Stk. 2: Elevrådsrepræsentanters funktion er bindeled mellem deres egen klasse og elevrådet.
Stk. 3: Elevrådsrepræsentanter forpligter sig ikke til at fuldføre året som elevrådsrepræsentant.
Såfremt elevrådsrepræsentanten ønsker at udmelde sig fra elevrådet, skal den enkelte klasse
vælge én ny elevrådsrepræsentant med samme fremgang som §, stk. 1.
Stk. 4: Det er elevrådsrepræsentanternes ansvar at formidle resultater og diskussioner fra
elevrådsmødet ud til deres gængse klasser.
Stk. 5: Elevrådsformændene skal komme ud i alle førsteårgangsklasserne og fortælle om elevrådet
på Frederiksborg Gymnasium & HF, og derefter opfordre til, at der findes to repræsentanter fra den
respektive klasse ved fremgangsmåden som beskrevet i § 3, stk. 1.
§ 4: Elevrådsformænd
Stk. 1: Alle fra Frederiksborg Gymnasium & HF kan stille op som formænd, såfremt, at de som
formænd er afgangselever.
Stk. 2: Elevrådsvalget er et åbent valg, hvor alle elever, som går på Frederiksborg Gymnasium &
HF, har stemmeret.
Stk. 3: Der stemmes om to nye formænd ved hver formandsvalg, dvs. alle har to stemmer, der skal
sættes på to forskellige kandidater.
Stk. 4: De to formandskandidater med flest stemmer er valgt som formænd for det næste skoleår
(dog med opstart i slutningen af deres næstsidste skoleår).
Stk. 5: Formandsvalget skal proklameres til morgensamling og på sociale medier, herunder
Facebook og Lectio, minimum to uger før valgdagen.
Stk. 6: Formændene stiller ikke op som elevrådsrepræsentanter for deres klasse, men har
stemmeret i elevrådet.
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Stk. 7: Elevrådsformandsvalget skal foregå over Lectio, så alle elever har mulighed for at stemme.
Stk. 8: Hver elevrådsformandskandidat skal afholde en tale ved en morgensamling, så eleverne på
Frederiksborg Gymnasium & HF har mulighed for at knytte kendskab til kandidaterne.
§ 5: Elevrådsmøder
Stk. 1: En klasse har ret til at benytte ti minutter af et modul hver uge til diskussion af
problemstillinger eller mulige ændringer med relevans for elevrådet.
Stk. 2: Dagsordenen til elevrådsmøder udarbejdes af koordinationsgruppen og udsendes minimum
en uge før mødet. Dog skal der tages forbehold for eventuelle rettelser i dagsordenen, som først
kan blive annonceret på mødet.
Stk. 3: Alle skolens elever kan komme med forslag til dagsordenen for elevrådsmøderne, ved at
sende en besked til formændene eller videregive forslaget til repræsentanterne fra ens klasse.
Stk. 4: Det er kun elevrådsrepræsentanter og formændene for elevrådets komitéer, der deltager i
elevrådsmøderne.
Stk. 5: Hver elevrådskomité har samlet én stemme, ligegyldigt hvor mange formænd komitéen har.
Stk. 6: Der udsendes referat senest tre dage efter elevrådsmødet.
Stk. 7: Det er kun elevrådsformændene, som kan indkalde til elevrådsmøde.
Stk. 8: Elevrådsformændene kan afholde åbne møder, hvor alle elever på Frederiksborg
Gymnasium & HF, samt lærere og udefrakommende, kan deltage. Disse møder skal ligge uden for
skoletiden, og er frivillige at deltage i, både for skolens elever og elevrådets medlemmer.
Stk. 9: Elevrådsmøder skal proklameres på sociale medier og indgå i elevrådsrepræsentanters
skema.
Stk. 10: Der skal indkaldes til elevrådsmøde minimum hver sjette uge. Koordinationsgruppen
forbeholder sig retten til at aflyse et planlagt elevrådsmøde, såfremt at dagsordenen ikke har
tilstrækkeligt indhold.
Stk. 11: Et elevrådsmøde SKAL indeholde et ”eventuelt” punkt, så alle forslag kan tages op til
debat.
Stk. 12: Et elevrådsmøde varer tidsmæssigt, hvad der svarer til ét modul, og er godkendt fravær.
Stk. 13: Det forventes, at alle elevrådsrepræsentanter deltager aktivt i alle elevrådsmøder.
§ 6: Koordinationsgruppen
Stk. 1: Koordinationsgruppens funktion er at tage temperaturen på Frederiksborg Gymnasium &
HF og, baseret på denne, udarbejde dagsordenen til elevrådsmøderne.
Stk. 2: Koordinationsgruppen holder minimum ét møde før hvert elevrådsmøde.
Stk. 3: Koordinationsgruppen skal være et åbent forum, dvs. alle skal have mulighed for at komme
med forslag og stille spørgsmål til koordinationsgruppens arbejde.
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§ 7: Afstemninger
Stk. 1: Alle elevrådsrepræsentanter kan kræve afstemning om emner eller tiltag, med godkendelse
af elevrådsformændene, som skal vurdere om emnet eller tiltaget har relevans, ud fra rådføring af
resten af elevrådet.
Stk. 2: Alle elevrådsrepræsentanter har én stemme ved hver afstemning.
Stk. 3: Alle afstemning kræver flertal for at blive gennemført. Dette indebærer, at der er flere
stemme for emnet end mod det.
Stk. 4: Hvis en anonym afstemning kræves skal afstemningen forløbe således.
Stk. 5: Alle personvalg, eksempelvis valg til udvalg, foregår anonymt, og stemmeresultatet oplyses
kun ved ønske fra kandidaterne selv.
§ 8: Elevrådstur
Stk. 1: Der skal hvert år afholdes en elevrådstur, hvor stormødet afholdes ved samme lejlighed.
Stk. 2: Ved stormødet, skal der laves målsætninger for året og vedtægter fra forrige år skal
revurderes samt evt. omskrives/slettes. Omskrivelsen/slettelsen sker med opbakning fra de
tilstedeværende elevrådsmedlemmer.
Stk. 3: Ved stormødet vælges også repræsentanter til koordinationsgruppen.
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