Vedtægter for Elevrådet på Kruse
Gymnasiet i Furesø kommune
Elevrådet ved Kruse, Gymnasiet i Furesø kommune er nedsat på grundlag af Gymnasielovens § 14:
Stk. 1: Hver gymnasieskole nedsætter et elevråd, som vælges af og blandt gymnasieskolens elever.
Stk. 2: Elevrådet afgiver udtalelser til rektor, herunder i generelle sager om elevernes forhold.

§ 1: Navn
Stk. 1: Foreningens navn er Elevrådet for gymnasie- og 10.klasses elever på Kruse, Gymnasiet i Furesø kommune.

§ 2: Formål
Stk. 1: Elevrådets formål er at varetage elevernes interesser og holdninger overfor lærerne, ledelsen
og bestyrelsen.
Stk. 2: Elevrådet er uafhængig af partipolitiske interesser og organisationer.
Stk. 3: Hvert år i august måned beslutter elevrådet, om skolen skal være medlem af en elevinteresseorganisation det kommende skoleår jf. §12 Stk. 2.

§ 3: Elevrådet
Stk. 1: Elevrådet ledes af en formand og en næstformand, eller to ligestillede formænd.
Stk. 2: Elevrådet består som udgangspunkt af to repræsentanter fra hver klasse. Dog kan der gives
dispensation såfremt en klasse udviser stort engagement for Elevrådets arbejde så der kan være flere
end to repræsentanter.
Stk. 2.1: Såfremt en klasse er repræsenteret med mere end to elever har denne klasse kun to stemmer.
Stk. 3: Elevrådet kan vælge at nedsætte et udvalg. Det nedsatte udvalg kan ikke foretage beslutninger på Elevrådets vegne, uden at disse har været til afstemning i Elevrådet. Der kan dog gives dispensation til dette. Udvalgets opgave kan være at diskutere og fremsætte forslag eller skabe kontakt til eventuelt involverede personer, som ikke er medlemmer af Elevrådet.
Stk. 4: Der skal altid udarbejdes en målsætningsplan i løbet af skoleårets 2 første måneder, dette kan
gøres på Elevrådsweekenden. Målsætningsplanen skal tages op til revurdering en gang i løbet af
marts.

§ 4: Elevrådsrepræsentanter
Stk. 1: Elevrådsrepræsentanter er bindeleddet mellem klasserne og elevrådet.
Stk. 2: Repræsentanterne skal repræsentere mandatflertallet af sin klasses mening.
Stk. 3: Repræsentanterne opstilles i de enkelte klasser. Der skal findes mindst 2 repræsentanter fra
hver klasse. Ved flere end 2 mulige kan der gives dispensation sådan at en klasse kan have op til tre
repræsentanter.

Stk. 3.1: Ved færre end 2 mulige udpeges 3-4 elever af klassen eller elevrådsformændene, som klassen derefter stemmer om. De 2 elever med flest stemmer er valgt.
Stk. 4: Den enkelte klasse skal have holdt valg senest 3 uger efter skolestart.
Stk. 5: En klasserepræsentant er ikke bundet til at fuldføre et helt skoleår som elevrådsrepræsentant,
efter denne er blevet valgt. Hvis en elevrådsrepræsentant ønsker at stoppe, skal vedkommende dog
gøre det tydeligt overfor sin klasse og Elevrådsformændene, samt finde en erstatning for vedkommende. Sidstnævnte kan undlades i særlige tilfælde, med godkendelse fra formændene.
Stk. 6: Hvis der er grundet mistillid til en klasserepræsentant, kan denne vælges ud af Elevrådet af
klassen selv. Der skal være en anden til at træde i personens sted. En sådan handling skal være velovervejet og begrundet, og der skal føres en dialog med elevrådsformændene før nogen form for
handling sker.
Stk. 6.1: I tilfælde af at en klasse har mere end to repræsentanter, og en af disse ønsker at træde ud
af elevrådet, behøves en ny repræsentant ikke findes.
Stk.7: Hvis en elevrådsrepræsentant ikke møder op til 3 møder i træk uden begrundet afbud kan
denne udmeldes af elevrådet. Elevrådsformændene skal dog kontakte repræsentanten, for at blotlægge årsagen til fraværet. Sygdom kan fx ikke begrunde en udmeldelse.
Stk. 8: Elevrådsformændene kan enerådigt i kritiske situationer bortvise elevrådsrepræsentanter fra
møder. Bortvisning fra møde kan ligge til grund for udmeldelse fra elevrådet. I et sådant tilfælde
skal elevrådet tages med på råd.
Stk. 8.1: I kritiske situationer kan elevrådet bede den pågældende elevrådsrepræsentant se stk 8 om
at forlade lokalet mens situationen diskuteres.

§ 5: Elevrådsmøder
Stk. 1: Elevrådsmødet skal oplyses til rådets repræsentanter fire dage før mødet. Det skal dog tilstræbes at mødedatoerne offentliggøres op til en uge før. Dog må dagsordenen gerne offentliggøres
24 timer før. Dagsordenen skal ud på elevrådets interne konference efter den er blevet offentliggjort.
Stk. 2: Referatet skal offentliggøres på elevrådets interne konference senest en uge efter det pågældende møde.
Stk. 4: Hvis der afholdes et ekstraordinært møde, og dette ikke er blevet offentliggjort 4 dage før
mødet, skal dette annonceres hurtigst muligt på LUDUS og elevrådets interne konference.
Stk. 5: Det er kun formændene der på vegne af Elevrådet kan indkalde til møde.
Stk. 6: Hvis man har punkter til elevrådsmødets dagsorden, kan dette skrives til elevrådsformændene eller en klasserepræsentant senest to dage før mødet.

§ 6: Mødestruktur
Stk. 1: Det er elevrådsformændenes opgave at skrive referat til møderne.
Stk. 2: Der nedsættes altid en ordstyrer, dette er en af elevrådsformændene, medmindre andet bliver
bestemt på det pågældende møde.

Stk. 3: Et punkt sættes på dagsordenen med en kort beskrivelse af emnet, så elevrådsrepræsentanterne kan forberede sig på dette. Punktet fremlægges af personen, der har sat det på dagsordenen,
dernæst sættes emnet op til debat. Det er ordstyreren, der vurderer, om et emne er gennemdebatteret. Hvis denne mener det, lukkes talerlisten og emnet stilles eventuelt til valg.

§ 7: Elevrådsposter
Stk. 1: Valg af elevrådsformand, næstformand og kasser foregår på stormødet inden 1. April jf. §9.
Stk. 2: Fra Elevrådet skal der vælges én fra hver årgang til Kontaktudvalget. Disse vælges Velkomstmødet, det første elevrådsmøde jf. § 10 stk. 5. Formændene skal være med i dette råd
Stk. 3: Formændene for Elevrådet er også medlem af skolebestyrelsen jf. § 14 stk. 5.
Stk. 4: Elevrådet stiller med to repræsentanter til Pædagogiske Rådsmøder i gymnasiet. Den ene repræsentant er en af elevrådsformændene. Den anden kan enten være den anden elevrådsformand, eller en elev der vælges blandt Elevrådets 3.g'ere. Hvis en 3.g'er ikke ønsker at stille op, kan et andet
medlem af elevrådet gøre dette.
Stk. 5: Elevrådet stiller med en repræsentant til overlærer fru Else Brandsson Nielsens legat til Fordel for Marie Kruses Skole. Repræsentanten vælges frit blandt Elevrådets medlemmer.
Stk. 6: Elevrådet stiller med en repræsentant til Laura Jensens Legat til støtte for forhenværende og
fungerende lærere og lærerinder ved Marie Kruses Skole. Repræsentanten vælges frit blandt Elevrådets medlemmer.
Stk. 7: Hvis Elevrådet vælger at melde skolen ind i en elevinteresseorganisation, skal der blandt
Elevrådets interesserede vælges en kontaktperson. Det valgte elevrådsmedlem har ansvaret for kontakten mellem Elevrådet og interesseorganisationen.

§ 8: Elevrådets udvalg
Stk. 1: Det er en del af elevrådets DNA at søge indflydelse i alle skolens udvalg. Som udgangspunkt
er det formændene, der er repræsentanter for elevrådet i disse udvalg. Disse udvalg gælder ikke
elevudvalg.
Stk. 2: Elevrådsrepræsentanter, der sidder i udvalg, jf. stk. 1, skal på det næstkommende møde give
et kort resumé af mødets indhold og dets konklusioner.

§ 9: Stormødet
Stk. 1: Inden udgangen af april afholdes Stormødet, som er åbent for alle elever. Disse kan dog ikke
stemme, men må gerne tale. Et flertal i elevrådet har ret til at ændre datoen for stormødet.
Stk. 2: Følgende ting skal behandles til stormødet:
a) Formandens beretning: Hvordan er året forløbet, har Elevrådet levet op til dets målsætninger. Derudover skal der redegøres for Elevrådets økonomi.
b) Kandidater til formand, kasser og næstformand posterne opstilles. Opstillingerne skal gives
til den nuværende formand senest 1 uge før mødet. Der skal holdes en kort valgtale af hver
kandidat.
c) Valg til formænd/formand og næstformand og eventuelt kassér jf. § 12.

Stk. 3: Stormødet skal offentliggøres senest 3 uger før mødet finder sted. Mødet skal offentliggøres
på middagssamling såvel som på LUDUS.
Stk. 4: Efter formændene er blevet valgt jf. § 12, bliver den nye formand og næstformand eller formænd samt kassér præsenteret for skolen på den førstkommende middagssamling efter formændenes valg. Herefter overtager det nye formandsskab det gamle formandsskabs opgaver lidt efter lidt,
senest efter sommerferien sker det endegyldige skifte
Stk. 5: Ved stemmelighed gennemføres afstemningen én gang til. Hvis der stadig er stemmelighed
efter det andet valg tages afstemningen ud til skolens elever. Dette gøres ved en middagssamling,
hvor de opstillede kandidater holder valgtaler og herefter finder en anonym afstemning sted.

§ 10: Velkomstmøde
Stk. 1: Senest 14 dage efter valg til Elevrådet holdes Velkomstmødet, hvor nye












Medlemmer bydes velkommen.
Valg til dirigent (som udgangspunkt en elevrådsformand)
Valg af referent (som udgangspunkt en elevrådsformand)
Præsentation af formandskonstellation og kassér
Nedsættelse af udvalg der bestemmer sociale og nødvendige begivenheder
Præsentation af Kontaktudvalg
Præsentation af Pædagogisk Råd
Præsentation af Sikkerhedsudvalg
Præsentation af Skolens Legatbestyrelser
Præsentation af Elevinteresseorganisation
Eventuelt

Stk. 3: Til alle poster, som er på valg, skal der findes en repræsentant. Hvis ingen har indgivet til
elevrådsformændene, at de ønsker at stille op jf. § 9, stk. 3, kan Elevrådsformændene udpege repræsentanter.
Stk. 4: På Velkomstmødet afholdes valg af repræsentanter til Kontaktudvalg, Pædagogisk Råd, Sikkerhedsudvalg og Elevinteresseorganisation.
Stk. 4.1: Valg til elevinteresseorganisation kan udskydes til det næstkommende møde såfremt der i
elevrådet ikke er tilstrækkeligt viden omkring interesseorganisationen. Denne viden forsøges opnået
ved at repræsentanter fra elevrådet deltager i et møde fra organisationen i perioden mellem de to
møder.

§ 11: Elevrådets Økonomi
Stk. 1: I starten af hvert skoleår fastlægger skolens ledelse beløbet, som Elevrådet har at råde over
det pågældende år.
Stk. 2: Elevrådskassen bruges til at finansiere offentlig transport i forbindelse med eksterne arrangementer, elevrådstur, m.m.
Stk. 3: Alle udbetalinger skal godkendes af Elevrådet eller i nødstilfælde af formandsskabet.
Stk. 4: Elevrådets regnskabsår går fra den 1. januar til 31. December.

Stk. 5: Elevrådets økonomi varetages af elevrådsformændene eller formand og næstformand. Disse
er ansvarlige for elevrådets skolekonto, bankkonto og Elevrådets pengekasse. Formandsskabet kan
på vegne af elevrådet gøre brug af midlerne, dog skal alle udgifter oplyses til elevrådet.

§ 12: Afstemninger
Stk. 1: Afstemninger i Elevrådet foregår ved stemmeflertal. Hver repræsentant har én stemme.
Stk. 1.1: Hvis én klasse har mere end to repræsentanter, har klassen stadig kun to stemmer.
Stk. 2: Vedtægtsændringer kræver flertal af stemmerne fra de fremmødte elevrådsmedlemmer.
Stk. 3: Et punkt til Elevrådets dagsorden skal offentliggøres på mødet før, ellers falder punktet ind
under eventuelt.
Stk. 4: Elevrådet er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er mødt op.
Hvis dette ikke er et helt tal rundes ned til nærmeste hele. Ved mundtlig godkendelse af rektor eller
en fra ledelsen, som ikke sidder i elevrådet, kan man med flertallet af fremmødte repræsentanter
godkende beslutninger.
Stk. 5: Det er kun elevrådsrepræsentanter og elevrådsformændene, der kan stemme ved elevrådsmøder.
Stk. 6: Ved stemmelighed tages sagen til revurdering og muligvis afstemning i klasserne.

§ 13: Valg
Stk. 1: Personvalg foregår anonymt. Stemmeresultatet må kun oplyses, hvis de opstillede kandidater
har godkendt det.
Stk. 2: Hvis kun en person stiller op til et personvalg, foregår der anonym tillidserklæring. Formår
den opstillede ikke at få stemmeflertal ved tillidserklæringen kan personen ikke vælges til den post,
som den opstillede stiller op til.
Stk. 3: Personvalg foregår ved stemmeflertal.
Stk. 5: Såfremt sagen har et tilstrækkeligt omfang, skal der foretages anonym afstemning.

§ 14: Formandsskabet
Stk. 1: Formændene bliver valgt på Stormødet.
Stk. 2: Formændene er ansvarlige for Elevrådet.
Stk. 3: Vælger en formand at fratræde sin post, overtager den anden formand eller en eventuel næstformand midlertidigt formandsposten indtil et ekstraordinært valg, hvis formål er at vælge nye formænd eller eventuel næstformand.
Stk. 4: Formændene repræsenterer ikke sin klasse men har stemmeret til Elevrådets møder.
Stk. 5: Formændene har ansvaret for elevrådets LUDUS-konferencer, Elevrådets e-mail og Elevrådets postkasse.
Stk. 6: Formandsskabet er obligatorisk valgt til Kontaktudvalget. Formandsskabet skal desuden sidde med ved Bestyrelsesmøder og i Pædagogisk Råd.

Stk. 6: Hvis den ene part af formandsskabet er fraværende, har den anden del fuldt ansvar for formandsskabets pligter jf. § 14 Stk. 2 til 6.

§ 15: Mistillidsvotum
Stk. 1: Mistillidsvotum kan nedlægges mod formand, næstformand eller en anden person valgt af
Elevrådet.
Stk. 2: Grund til at nedlægge mistillidsvotum er følgende:
a) Personen har handlet i andre end elevernes og elevrådets interesse
b) Personen har forsømt sin post ved ikke at møde op gentagne gange.
c) Derudover kan der nedlægges mistillidsvotum mod en formand, hvis denne ikke lever op til
§ 14 stk. 2-6.
Stk. 3: Mistillidsvotum følger samme regler som personvalg jf. § 13.
Stk. 4: Personen mistillidsvotummet nedlægges imod skal informeres om dette 5 dage inden mødet,
så personen har tid til at forberede sig.

§ 16: Vedtægtsændringer
Stk. 1: Højst 2 måneder efter skolestart, skal det nye elevråd tage stilling til Vedtægterne for Kruses
gymnasiums elevråd. Dette kan foregå på Elevrådsweekenden. Eventuelle ændringer skal tages til
vedtagelse jf. § 12 stk. 2.
Elevrådets vedtægter er efter afstemning blandt skolens elever blevet vedtaget d. 14 november 2005
På vegne af elevrådet
Christine Albrechtsen 2.y
Ændringer i vedtægterne er foretaget d. 30.marts 2006 ved gennemgang i elevrådet.
På vegne af elevrådet
Christine Albrechtsen 2.y
Ændringer i vedtægterne er foretaget d. 21. august 2007 ved gennemgang i elevrådet
På vegne af elevrådet
Anders Dyreborg Nielsen 2.nB
Ændringer i vedtægterne er foretaget d. 1. oktober 2008 ved gennemgang i elevrådet
På vegne af elevrådet
Marie Louise Gottlieb Frederiksen 3.hs
Ændringer i vedtægterne er fortaget 2009 ved gennemgang af elevrådet.
På vegne af elevråde:
Nanna og Christoffer 3.m
Ændringer i vedtægterne er fortaget d. 19. november 2010 ved gennemgang af elevrådet.
På vegne af elevrådet:
Sofie von Arenstorff 2.m
Ændringer i vedtægterne er fortaget d. 1. oktober 2011 ved gennemgang af elevrådet.
På vegne af elevrådet:
Sofie von Arenstorff 3.m

Ændringer i vedtægterne er fortaget september 2012 ved gennemgang af elevrådet.
På vegne af elevrådet:
Christian Brandstrup Starup 3.m
Ændringer i vedtægterne er fortaget d. 14. september 2013 ved gennemgang af elevrådet.
På vegne af elevrådet:
Jon Stjernegaard Vöge 3.s og Anders Wei Nehrkorn 3.e
Ændringer i vedtægterne er fortaget oktober 2014 ved gennemgang af elevrådet.
På vegne af elevrådet:
Juliane Jenvall 2.s og Tobias Tørnqvist 3.s
Ændringer i vedtægterne er fortaget d. 25. september 2015 ved gennemgang af elevrådet.
På vegne af elevrådet:
Balthazar M. Hoffmann 3.t & Juliane Jenvall 3.s

