
Vedtægter for VerdensBørn Grundskoles Elevråd 2018 

 

Formål: 

 

Formålet VerdensBørn Grundskoles elevråd er at børnene får medindflydelse på deres skole. 

-At samarbejde med skolen om at fremme skolens mål. 

- At højne børnenes trivsel gennem sociale tiltag og fokuspunkter.  

- At planlægge arrangementer, herunder Rundvisningen ved Åben Skole. 

- At bruge deres medindflydelse på at gøre en forskel. 

1.Elevrådets opgaver: 

Opgaver der bestemmes på møderne. 

Opgaver som ledelsen, lærerstab eller elever ønsker behandlet af elevrådet. 

 

VerdensBørn Grundskoles elevråd arbejder frit og selvstændigt,  

VerdensBørn Grundskoles elevråd er medlem af Danske skoleelever.   

VerdensBørn Grundskoles elevråd kan samarbejde med elevråd fra andre skoler. 

 

1.1. Elevrådet varetager elevernes fælles interesser på skolen ved samarbejde med ledelse, lærere og andre 

personalegrupper. 

 

1.2. Elevrådets økonomiske råderet skal altid drøftes med ledelsen på skolen, elevrådet kan således på 

vegne af de øvrige elever gå til ledelsen med ønsker til arrangementer, ture, inventar og andet. 

 

1.3. Elevrådet kan have indflydelse på de spørgsmål, der arbejdes med på skolen og som vedrører eleverne 

direkte. 

 

1.4. Elevrådet behandler ikke sager om enkeltpersoner. 



 

2. VerdensBørn Grundskoles Elevråds arbejdsrammer: 

 

2.1. Skolens vedtægter. 

 

2.2. Elevrådet skal vise solidaritet med skolens værdigrundlag. 

 

2.3. Ændringer i elevrådets vedtægter skal godkendes af skolens bestyrelse og ledelse. 

 

3. Elevrådets Sammensætning 

 

3.1 Elevrådet består af to elevrepræsentanter fra hvert klassetrin, der tilstræbes en lige fordeling af drenge 

og piger.  

Repræsentanterne vælges ved flertal. 

3.2 Valg foretages primo September. 

3.3. Suppleanten er den som fik færrest stemmer i gruppen. 

Suppleanten deltager ikke i møderne.  

Udtræder en elevrådsrepræsentant, kan en suppleant indtræde på repræsentantens plads. 

3.4. Formand vælges blandt udskoling. 

3.5. Elevrådet sammensættes ved valget i September. 

 Genvalg er muligt både for repræsentanter og suppleanter. 

4. Afholdelse af møderne 

 

4.1. Formanden sørger for indkaldelse til elevrådet, senest dagen før mødet afholdes. 

4.2. Møderne afholdes én gang om måneden i ”Børnehaven” 

4.3. Elevrådet tildeler repræsentanterne ansvarsområder, så alle inkluderes.  



4.4. Der laves et skriftligt referat ved alle møderne, som hænges op på elevrådets opslagstavle. 

4.5. Det er repræsentanternes opgave løbende at orientere klassen om, hvad der arbejdes med i elevrådet. 

4.6. Ved møderne kan en voksen deltage som støtte for elevrådets arbejde, hvis elevrådet ønsker dette.  

4.7. Elevrådet kan deltage i bestyrelsesmøder.  

Forslag som elevrådet ønsker at fremlægge for skolens ledelse og bestyrelse, fremsættes skriftligt. 

 


