
Brønderslev Gymnasium og HF Elevråds vedtægter 

 

Kapitel 1 – Navn 

§1 Elevrådets navn er Brønderslev Gymnasium og HF’s Elevråd 

Kapitel 2 – Formål 

§2 Elevrådet skal gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper varetage 

elevernes fælles interesser på skolen 

§3 Elevrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser, men varetager elevernes interesser i     

forhold til uddannelsespolitik.  

Kapitel 3 – Organisation 

§4 Elevrådet fungerer kollektivt. Uenigheder afgøres ved flertalsafstemning. 

§5 Ved alle afstemninger er der mulighed for at stemme for, imod eller blankt. Der er også 

mulighed for at undlade at stemme. Undlader man at stemme, er man neutral. Stemmer man 

blankt angiver man, at man ikke har tilstrækkelig information til at stemme for eller imod. 

  

 Stk. 2   Hver elevårdsrepræsentant har en stemme. 

§6 Det tilstræbes at alle klasse er repræsenteret i elevrådet  

 

 Stk. 2   Medlemmer til elevrådet melder sig i klasserne hvert år umiddelbart efter 

                               1.g’ernes grundforløb. 

Stk. 3   En elevrådsrepræsentant forpligter sig til at fungere som talerør for egen og                                            

evt. andre klasser og sørge for at informere om elevrådets arbejde. 

 

 Stk. 4   Elevrådsrepræsentanten er forpligtiget til at møde til alle møder.  

Kapitel 4 – Skolens udvalg 

§7 Elevrådet skal være repræsenteret i alle relevante skoleudvalg med minimum 2 repræsentanter. 

Kapitel 5 – Procedure ved valg 

§8 Hvis der til en post opstilles det antal medlemmer, der er behov for, vælges 

personen/personerne ved tillidsafstemning 

 

Stk. 2   De/den opstillede skal have mindst 2/3 af de stemmeberettigedes tillid 



Stk. 3   Ved mistillid til formandsposten indsættes en konstitueret formand eller der 

arrangeres et kollektivt formandskab.  

§9 Hvis der til en post opstilles flere medlemmer, end der er behov for, vælges den/de ved simpel 

flertalsafstemning.  

§10 Valg til formand: for at sikre kontinuitet i elevrådsarbejdet tilstræbes det, at formandskabet 

varetages af en elev, der går på BG i et 3-årigt forløb. De repræsenterede klasser har en stemme. 

Kapitel 6 – Vedtægter 

§11 Vedtægtstilføjelser kan vedtages på ethvert elevrådsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer. 

§12 Vedtægtsændringer kan vedtages en gang årligt i forbindelse med konstitueringen, med 

vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer. 

  

Kapitel 7 – Eksklusion 

§11 Elevrådet kan ved (4/5) absolut flertal ekskludere et medlem. 

 Stk. 2   Eksklusionen kan kun foregå, hvis formanden har modtaget et skriftligt ønske 

                               om dette. Ved næstkommende møde, dog tidligst en uge efter, skal dette punkt 

tages op til diskussion. 

Stk. 3   Afstemningen foregår skriftligt.  

Kapitel 8 – Økonomi 

§12 Blandt elevrådets medlemmer udpeges en kasserer i starten af skoleåret. 

§13 Formanden og kassereren er de eneste med adgang til elevrådets private konto.  

§14 Alle store økonomiske beslutninger træffes i samråd med rektor.  

§15 Ved skoleårets afslutning skal kassereren fremlægge et regnskab på stormødet.  

 

Kapitel 9 – Stormøde 

§16 Hvert år afholdes et årligt stormøde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret.  

 Stk. 2 Til mødet skal fremlægges en årsberetning, som skal godkendes ved simpelt              

 flertal. 

 Stk. 3 Til mødet skal fremlægges et regnskab, som skal godkendes ved simpelt flertal.  

 Stk. 4 Dagsordenen til dette møde skal udarbejdes i fællesskab i elevrådet.  
 


