Vedtægter for Aurehøj Gymnasiums elevråd
Vedtaget på Elevrådets generalforsamling 2016
§1
Stk. 1
Foreningens navn er Aurehøj Gymnasiums Elevråd og omtales i disse vedtægter som Elevrådet.
Formål
§2
Stk. 1
Elevrådets formål er at varetage Aurehøj Gymnasiums elevers interesser på skolen i samarbejde
med ledelse og lærere. Elevrådet bør også engagere sig nationalt i samarbejde med Danske
Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).
Struktur
§3
Stk. 1
Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse, der vælges ved simpelt flertal i den respektive
klasse i starten af hvert skoleår.
Alle medlemmer af elevrådet har stemmeret og har én stemme hver.
Stk. 2
Elevrådsrepræsentanter varetager deres klasses interesser og har pligt til at behandle forslag og
idéer derfra i Elevrådet.
Stk. 3
Elevrådsrepræsentanter har mødepligt til elevrådsmøder og føres fraværende, hvis de ikke er
tilstedeværende.
Stk. 4
Det er muligt for elever uden for Elevrådet at få adgang til elevrådsmøder ved særlige lejligheder.
Primært for at præsentere punkter, der ønskes arbejdet med i elevrådet.
Generalforsamling
§4
Stk. 1
Generalforsamlingen er Elevrådets øverste myndighed. Dernæst elevrådsmøderne. Mellem
elevrådsmøderne fungerer Elevrådets Forretningsudvalg som øverste myndighed.
Stk. 2
Alle skolens elever har stemmeret til generalforsamlingen.
Stk. 3
Ordinær generalforsamling og introduktions-generalforsamling(intro-GF) afholdes hver en gang
årligt. Intro-GF afholdes i august-september, og indkaldes via lectio med minimum 7 dages varsel
via lectio.
Den ordinære afholdes i april-maj måned og skal indkaldes via lectio med 14 dages varsel.

§5
Stk. 1
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt syv dage før
generalforsamlingen.
Stk. 2
Dagsordenen til intro-GF er at vælge tre nye medlemmer til forretningsudvalget. Derudover er det
op til det siddende forretningsudvalg, hvorvidt det er nødvendig at have øvrige punkter på
dagsordenen.
På den ordinære generalforsamling vælges formand/formænd, eventuel næstformand, kasserer, to
bestyrelsesmedlemmer, ASV-medlem og en DGS-repræsentant.
Kun medlemmer af elevrådet kan stille op som formand og næstformand. Alle elever er valgbare til
andre tillidsposter.
Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis formandskabet ønsker det, eller hvis ⅔ dele af
elevrådet stemmer for en indkaldelse. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med
minimum 7 dages varsel.
Ansvarsfordeling og poster
§6
Stk. 1
Elevrådet skal have en formand og en næstformand eller et delt formandskab mellem to personer fra
samme klassetrin. Formanden/formændene fungerer som ansigt udadtil og er ansvarlig for
kommunikation mellem ledelse og elevråd. Formanden/formændene og den eventuelle næstformand
er ansvarlige for indkaldelse til elevrådsmøder, stormøder og generalforsamling. Desuden skal
formandskabet deltage i Aurehøjs Venner-arrangementer (ASV), Pædagogisk Råd (PR) og
Fællesudvalget (FU).
Stk. 2
Næstformanden skal gå på et andet klassetrin end formanden. Næstformandens skal i tæt
samarbejde med formanden arbejde for et velfungerende og aktivt elevråd.
Stk. 3
Elevrådet skal stille med to medlemmer til skolens bestyrelse, hvoraf mindst et skal være myndigt.
Det er bestyrelsesmedlemmernes opgave at varetage elevrådets, og dermed alle elevers, interesser i
Aurehøj Gymnasiums bestyrelse.
Stk. 4
Elevrådet skal vælge en DGS-repræsentant, der skal varetage Aurehøj Gymnasiums elevers
interesser regionalt og nationalt i foreningen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
Stk. 5
ASV-repræsentanten skal, i samarbejde med formandskabet, deltage i møder i Aurehøjs
Alumneforening, Aurehøjs Venner, samt deltage aktivt i udformningen af kommende aktiviteter.
Stk. 6
Forretningsudvalget består af en elev fra hver årgang samt det siddende formandskab.
Forretningsudvalget er elevrådets øverste myndighed mellem elevrådsmøderne.

Stk. 7
I tilfælde af at en formand træder ud af det delte formandskab, konstitueres der internt i elevrådet en
næstformand til at understøtte formandens arbejde.
Såfremt en formand, der sidder alene, går af, konstitueres den siddende næstformand som formand,
og der vælges internt i elevrådet en ny næstformand.
Skulle et andet medlem med en anden tillidspost vælge at trække sig fra posten, vælges en ny
internt i elevrådet.
Forretningsudvalget
§7
Stk. 1
Forretningsudvalget består af en elev fra hver årgang samt det siddende formandskab. Alle
Aurehøjs elever er valgbare.
Forretningsudvalget er ikke stemmeberettigede til elevrådsmøderne.
Stk. 2
Forretningsudvalgets formål er at være en repræsentativ instans for elevrådet, der kan mødes og
tage hurtige beslutninger i akutte situationer. Forretningsudvalget fungerer på den måde som
elevrådets øverste myndighed mellem elevrådsmøderne og har det organisatoriske ansvar i
elevrådet.
Stk. 3
Elevrådets Forretningsudvalg holder som udgangspunkt møder en gang om måneden.
Stk. 4
Det understreges at Elevrådets Forretningsudvalg kun er beslutningsberettigede politisk i
situationer, som vurderes strengt presserende.
Økonomiansvarlig
Stk. 5
Der vælges internt i Forretningsudvalget en økonomiansvarlig. Den økonomiansvarlige skal i
samarbejde med skolens ledelse, sekretariat og elevråd holde regnskab over hvor mange af skolens
penge, der bliver brugt i elevrådshenseender.
Stk. 6
Udgifter der overstiger 300 kr. kræver godkendelse af hele elevrådet.
Elevrådets regnskab følger skoleåret.
Stk. 7
Forretningsudvalgets økonomiansvarlige har pligt til at redegøre for økonomien to gange på et
skoleår. Til et elevrådsmøde ved kalenderårets udgang og ved Elevrådets generalforsamling.

Således vedtaget den 21/4-2016 til Aurehøjs Elevråds generalforsamling 2016

