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Vedtægter for elevråd ved FGU FYN Nordfyn 
 
I Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse står1 der, at elevrådets 
arbejde på FGU er omfattet af reglerne for elevrådene på de øvrige ungdomsuddannelser. 
 
Grundlaget for vores vedtægter står2 i den bekendtgørelse. 
 
1) Alle hold på skolen har ret til repræsentation i elevrådet.  
 
2) Ved hver semesterstart udsender skolelederen besked til alle kontaktlærere om at afholde valg 
til elevrådet i det kommende semester. Hvert hold har ret til at vælge en repræsentant og en 
suppleant. Hvert hold har ret til at vælge repræsentant og suppleant for et skoleår ad gangen. 
 
3) Hvis repræsentanten er forhindret i at deltage, deltager i stedet suppleanten. Dette gælder også 
for perioder med erhvervstræning, kombinationsforløb m.m. 
 
4) Skoleleder indkalder til elevrådsmødet. Indkaldelsen til det første elevrådsmøde sendes senest 
2 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen sendes til rådets repræsentanter samt til orientering til 
rådets suppleanter samt medarbejderne på skolen. 
På holdene gives der i undervisningen tid til, at repræsentanter i samarbejde med evt. suppleanter 
kan drøfte forhold af relevans for deltagelse i elevrådsmødet med holdets øvrige elever. 
På første elevrådsmøde fremlægger skoleleder et forslag til fast dagsorden til behandling i 
elevrådet.  
Frist for indgivelse af forslag til dagsorden ved elevrådsmøder er senest 3 dage før mødets 
afholdelse. 
På første elevrådsmøde vælges en formand og en næstformand. 
 
5) Elevrådsmøder afholdes ca. hver 5. uge. Det fremmødte elevråd er beslutningsdygtigt. 
Skolelederen planlægger møderækken og indkalder til mødet en uge før mødets afholdelse. 
Møderækken lægges ligeledes i skolens fælleskalender.   
Skoleleder deltager i elevrådets møder og skriver referat af mødet. Formand og næstformand 
sørger for, at referatet gennemgås af repræsentanterne på de enkelte hold samt hænger referatet 
op på elevrådets opslagstavle. Formand og næstformand kan også informere skolens elever og 
ansatte om elevrådets arbejde og tiltag ved fælles orientering ved spisning. 
Hvis en repræsentant eller suppleant ønsker at gå ud af elevrådet, vælger holdet ny 
repræsentation. Oplysninger om dette tilgår elevrådet og skolelederen hurtigst muligt. 
 
6) Der afsættes et beløb på skolens budget til elevrådets arbejde. 
 
7) Vedtægterne er gældende for elevrådet ved FGU FYN Nordfyn, indtil enten 

a) 75 % af elevrådet ved to på hinanden følgende elevrådsmøder ønsker en ændring, 
eller 
b) institutionen FGU FYN udfærdiger vedtægter gældende for alle elevråd tilknyttet 
institutionen, eller 

 c) en ændring i bekendtgørelsen, der omfatter elevrådet. 
 
 

 
1 Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse, §38. 
2 Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller 
erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen, §12. 


