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§1 
Elevrådet er elevernes officielle repræsentation.  
 
Elevrådet er sammensat af de valgte repræsentanter fra sektionselevrådene: 
Arvikavej-elevrådet og Kongsvingevej-elevrådet 
  
Interesser der kun er relevante for elever i en enkelt sektion, kan behandles 
suverænt af sektionselevrådene. 
  
Principperne for ansvarsfordelingen mellem sektions-elevrådene vedtages af 
elevrådet. 
  
Elevrådenes opgave er at varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, 
kulturelle og økonomiske interesser. 
  
Elevrådene har ret til at afgive indstilling til skolens ledelse om disse forhold. 
  
§2 
Alle elever på skolen har valgret og er tillige valgbare til elevrådene. 
 
Elevrådenes medlemmer er ulønnede. 
 
Elevrådenes medlemmer har pligt til at komme til møder eller melde afbud. Hvis et 
medlem overtræder dette flere gange kan medlemmet udelukkes fra elevrådene. 
 
Der vælges elevrådsmedlemmer og suppleanter i begyndelsen af skoleåret. Der skal 
vælges et antal elevrådsmedlemmer på Arvikavej, der maksimalt svarer til antal 
klasser på Arvikavej. For elever på Kongsvingevej vælges de i september og det er 
mindst 1 elev fra hver indgang på grundforløb 1 og mindst 1 elev fra grundforløb 2 
og hovedforløbet fra følgende retninger (snedker/maskinsnedker, industrioperatør, 
tømrer, værktøjsmager, elektriker, boligmontering, serviceassistenter, teknisk 
designer). For EUD/EUX business vælges der et antal der maksimalt svarer til antal 
klasser. 
 
Valget gælder til næste elevrådsvalg eller efter endt skoleperiode. For elever på 
Kongsvingevej kan medlemsskabet bevares såfremt undervisningen efter 
praktikperioden genoptages på skolen 
  
Arvikavej-elevrådet afholder et årsmøde i maj måned, hvor formand og næstformand 
vælges for det kommende skoleår. 
  
Arvikavej-elevrådet holder i starten af skoleåret et opstartsmøde for de valgte 
elevrådsmedlemmer og suppleanter, hvor formand og næstformand skal have 
bekræftet deres valg på årsmødet. Hvis medlemmerne ikke kan bekræfte valget skal 



der være nyvalg på opstartsmødet. Derudover vælges der på opstartsmødet en 
kasserer og sekretær. 
  
Kongsvingevej-elevrådet holder i midten af september et opstartsmøde for de valgte 
elevrådsmedlemmer og suppleanter. På opstartsmødet vælges formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. 
  
Elevrådet består af formandskabet for sektionselevrådene. De konstituerer sig selv 
med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der afholdes minimum 2 møder i 
elevrådet i løbet af et skoleår. Formanden for elevrådet indkalder til mødet. 1 møde 
holdes senest d. 1. oktober. 
  
Elevrådene fastsætter selv sin forretningsorden. Der indkaldes til møde med et 
minimumsvarsel på 7 dage. Der føres referat over alle møder i elevrådene og deres 
ad-hoc-udvalg. Referater skal udsendes inden der er gået 7 dage. 
  
Elevplejer(e) fastlægger datoer for sektionselevrådsmøderne. Der afholdes minimum 
6-8 møder på et skoleår. 
 
I elevrådet har sektionselevrådene vetoret vedrørende fællesanliggender. Dette 
gælder dog kun såfremt der i det pågældende sektionselevråd kan mønstres 
enstemmighed blandt de fremmødte elevrådsmedlemmer, der skal udgøre mindst 
halvdelen af de stemmeberettigede i sektionsudvalget. 
  
Formanden for elevrådet indkalder til opstillingsmøde når der skal vælges 
medlemmer til skolens bestyrelse. Mødet skal indkaldes med 14 dages varsel. 
Elevrådet vælger 2 medlemmer til skolens bestyrelse.  
Medlemmer der ikke kan komme til opstillingsmødet kan give en skriftlig fuldmagt til 
en andet medlem af elevrådene som derved kan stemme på mødet. 
 
§3 
Elevrådene kan med kort varsel nedsætte ad-hoc udvalg til varetagelse af 
afgrænsede opgaver. Ad-hoc-udvalg kan suppleres med medlemmer uden 
stemmeret, men elevrådene skal have en repræsentant i alle udvalg. 
 
Angående cafeudvalg fungerer det som et fast udvalg under elevrådet og består af 
medlemmer fra elevrådet. Kongsvingervej og Arvikavej har hvert sit faste udvalg. 
 
Rådene er forpligtede til at udarbejde realistiske budgetter for alle planlagte 
aktiviteter samt efterfølgende at lave et regnskab. 
  
§4 
Vedtægterne kan ændres på opstartsmøde ved simpelt flertal. 
  



§5 
Hvis minimum 75 elever eller sektionselevrådene ønsker et fælles elevrådsmødet for 
elever på Arvikavej eller Kongsvingevej kan alle skolens elever på Arvikavej eller 
Kongsvingevej indkaldes til fællesmøde. Elevrådet kan indkalde alle elever på 
Arvikavej og Kongsvingevej til fællesmøde. 
 
Hvis minimum 40 elever fra sektionselevrådet ønsker et møde indkaldes der til 
ekstraordinær møde for sektionselevrådet. 
  
§6 
Skolen yder tilskud til elevrådenes arbejde på baggrund af begrundede 
budgetforslag fra elevrådene. Der skal være en beskrivelse af aktiviteten og et 
budget som skal før der ydes tilskud. 
  
§7 
Skolen stiller lokaler til rådighed for elevrådene til brug ved kulturelle, oplysende og 
organisatoriske møder. Kontorlokale med tilhørende faciliteter stilles til rådighed.  
 


