
§ 1. Elevrådets navn er Dalmose Skoles Elevråd. 

Eleverne er de eneste, som kan fastsætte retningslinjer for Elevrådet. 

§ 2. Formålet: 

 

Elevrådet på Dalmose Skole skal: 

 

 Varetage elevernes interesse. 

 Styrke elevernes indflydelse på skolen og undervisningen. 

 Fremme arbejdet mellem elever, lærere og skolebestyrelse. 

 Samarbejde med andre skolers elevråd. 

 Elevrådets funktion er at drøfte og fremsætte forslag, der vedrører skolen.  

 Elevrådet kan stå som arrangør af fester, udstillinger, idrætsdage m.v. 

 

 

§ 3. Eleverne fra 0. – 3. klasse vælger klassevis 2 repræsentanter til skolens mini-elevråd. 

Mini-Elevrådet udpeger en repræsentant til Elevrådet. 

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse fra og med 4. klasse til og med 

9.klasse samt 1 repræsentant fra mini-Elevrådet. 

Desuden vælges der en suppleant i disse klasser.  

Hvis det viser sig, at den valgte ikke passer deres hverv på en acceptabel måde, kan 

Elevrådet i samråd med klassen ekskludere vedkommende (smide ud). Dette kan ske, 

hvis der fra enten Elevrådets eller klassens side bliver ytret utilfredshed. Sker dette, 

træder suppleanten til, og klassen vælger en ny suppleant. Formand og/eller 

næstformand kan afsættes, hvis 75 % stemmer for. Valg til Elevrådet finder sted efter 

hvert skoleårs begyndelse inden 1. september.  

 Valgperioden strækker sig fra 15.9 til 14.9 året efter 

 Valget foretages klassevis under klasselærerens ledelse. 

 Stemmeafgivningen skal foregå hemmeligt. 

 Valg som repræsentant er den, som har fået flest stemmer, mens den med næst flest 

stemmer er suppleant. 

 Ved stemmelighed iværksættes omvalg for de elever, der har fået lige mange stemmer. 

Står stemmerne lige efter omvalg, foretages der lodtrækning. 



 

§ 4 Ved det første møde, som afholdes inden 15. september, vælges der: 

 Formand 

 Næstformand 

 Sekretær 

De nævnte poster kan kun besættes med elever fra udskolingen (6. - 9.kl.) 

 Skolelederen vælger en repræsentant blandt lærerne, der fungerer som 

kontaktformidler og konsulent. 

 Han/hun har ikke stemmeret, og er heller ikke valgbar, men kontaktlæreren kan være 

sekretær. 

Til varetagelse af specielle opgaver kan Elevrådet nedsætte særlige udvalg. Elevrådet 

holder møde, når der er sager til behandling, dog bør der afholdes møde ca. 1 gang om 

måneden. 

 Formanden og næstformanden deltager på elevernes vegne i skolebestyrelsen. 

Skolelederen sørger for videresendelse af vigtige informationer fra skolebestyrelsen til 

formand og næstformand. 

§ 5 Referater tilsendes skriftligt til elevrådsrepræsentanterne, kontaktlæreren, 

skolebestyrelsen, skolelederen og offentliggøres på skolens hjemmeside. Endvidere 

skal formanden være parat til mundtligt at gøre rede for beslutningerne. Elevrådet kan 

til enhver tid henvende sig til myndighederne gennem skolelederen. 

§ 6 Formandens opgave er i samråd med kontaktlæreren at fastsætte datoerne for 

elevrådsmøderne. De sørger for, at møderne bliver afholdt på skiftende dage. 

 Formanden kontakter skolelederen og kontaktlæreren inden mødet afholdelse (1 uge 

før). Formanden udarbejder en skriftlig dagsorden, som udsendes til medlemmerne 

umiddelbart herefter. Dagsorden udleveres direkte til medlemmerne i klasserne. 

Formand og skoleleder/kontaktlærer kan dog indkalde med kortere varsel. 



Det pålægges kontaktlæreren og Elevrådet ved hvert skoleårs begyndelse at orientere 

alle årgange omkring elevrådsarbejdet. Det sker ved afholdelse af et møde, hvortil alle 

elever har adgang med stemmeret, med faste dagsordenspunkter såsom aflæggelse af 

beretning, regnskabsgodkendelse, valg m.v. 

 

§ 7 Elevrådets arbejdsform: 

 Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

 Formanden eller næstformanden leder møderne. Vedkommende formulerer 

forslagene, og sender dem eventuelt til afstemning. Næstformanden kan følge 

formanden med henblik på erstatning, det samme gælder suppleanten, som 

pålægges at følge repræsentanten nøje. 

 Kontaktlæreren orienterer løbende om Elevrådets økonomi. Sekretæren tager 

referat og formidler det videre til elevrådsrepræsentanterne, skolelederen og 

kontaktlæreren senest 1 uge efter afholdelse af møde.  

 Elevrådsrepræsentanterne aflægger så rapport i klasserne. Dette sker i 

samarbejde med klasselæreren. I specielle tilfælde kan formand og/eller 

næstformand komme rundt i klasserne og lede diskussionen. 

 De ældste medlemmer skal være behjælpelige overfor de yngste medlemmer. 

§ 8 Elevrådet kan afholde vejledende afstemninger blandt elever. 

  

 

Vedtaget på elevrådsmødet den: 28. januar 2007 
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