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Vedtægter for Elevrådet på Mulernes Legatskole 
§ 1 Elevrådets navn 

Stk. 1.  
Elevrådet på Mulernes Legatskole 

§ 2 Formål 

Stk. 1.  
Elevrådets formål er: 

• At varetage STX- og HF-elevernes interesse over for skolens ledelse, lærere og offentligheden. 

• At arbejde for elevernes størst mulige medbestemmelse og indflydelse på forhold vedrørende skolen. 

• At arbejde for en forbedring af elevernes vilkår.  

§ 3 Elevrådets opbygning 

Stk. 1.  
Elevrådet består af en ledelse samt klasserepræsentanter eller -suppleanter fra hver klasse på Muler-
nes Legatskole. 

Stk. 2.  
Under elevrådet er der nedsat forskellige selvarbejdende udvalg. 

§ 4 Elevrådets ledelse  

Stk. 1.  
Elevrådets ledelses navn er: Forum. 

Stk. 2.  
Forum består af seks medlemmer herunder: 

• Én formand   

• Én næstformand  

• Én DGS-ansvarlig  

• Tre menige 

Stk. 3.  
Elevrådets formand findes og vælges blandt alle elever på Mulernes Legatskole. 
 
Stk. 4.  
Elevrådets næstformand og øvrige Forummedlemmer vælges af elevrådet på et elevrådsmøde. 

Stk. 5.  
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Forum konstituerer sig selv og vedtager selv sin arbejdsgang, hvori ansvarsområder defineres. 

 Stk. 6.  
Man skal tilstræbe, at der i Forum både sidder STX- og HF-elever. 

Stk. 7.  
Det er Forums opgave at repræsentere elevrådet overfor offentligheden, varetage elevrådets interes-
ser mellem elevrådsmøderne og udføre administrativt arbejde for elevrådet. Det er også Forums op-
gave at sikre kontakten mellem ledelsen og elevrådet. 

Stk. 8.  
Såfremt Forum skal træffe beslutninger i hastesager, der rent tidsmæssigt ikke kan fremlægges for 
Elevrådet, kræver dette 2/3 flertal i Forum. 

Stk. 9.  
Elevrådets formand kan egenrådigt udtale sig på elevernes vegne, såfremt det ikke er muligt at sam-
menkalde Forum eller elevrådet. 

Stk. 10.  
Det er det afgående Forums ansvar sammen med det nyvalgte Forum, at det nyvalgte Forum sættes 
ordentligt ind i arbejdet, således at overgangen lettes så meget som muligt. 

Stk. 11.  
Såfremt enten 2/3 af elevrådet eller et flertal af skolens elever ønsker det, kan der stilles mistillid til 
enten enkelte Forummedlemmer eller hele Forum. Mistillidserklæringen skal herefter til afstemning 
blandt alle elever på skolen og kræver simpelt flertal. 

Stk. 12.  
Såfremt formanden går af i utide, konstitueres næstformanden som ny formand, indtil der foretages 
en ny urafstemning senest en måned efter formandens afgang. 

§ 5 Klasserepræsentanter i elevrådet 

Stk. 1.  
Klasserepræsentanternes opgave er at varetage deres klassers interesser ved at deltage i elevrådsmø-
derne og derefter referere indholdet til klassekammeraterne. Endvidere skal repræsentanten infor-
mere om kommende mødes dagsorden med henblik på at kunne repræsentere klassens meninger på 
mødet. 

Stk. 2.  
Det er både suppleantens og repræsentantens ansvar, at suppleanten løbende holder sig informeret 
om repræsentantens arbejde, så suppleanten er i stand til at repræsentere klassens meninger ved re-
præsentantens fravær. 

Stk. 3.  
Repræsentanterne stemmer efter klassens vejledning og er ansvarlig for denne. 

Stk. 4.  
Klasserepræsentanter og suppleanter vælges løbende af klasserne selv, dog skal der i alle klasser ske 
valg af klasserepræsentanter og suppleanter ved hvert skoleårs begyndelse, og det er klasserne, der 
har myndigheden til at afsætte disse igen. 
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Stk. 5.  
Forum skal sørge for at elevrådet har opdaterede lister over klasserepræsentanter og suppleanter, dog 
er det klassernes opgave at meddele eventuelle ændringer til Forum. 

Stk. 6.  
Hvis en klasses repræsentant indtræder i Forum, er det valgfrit for denne klasse, om en erstatningsre-
præsentant skal indsættes. 

Stk. 7.  
Såfremt et simpelt flertal af klassens elever ønsker det, kan der stilles mistillid til klassens repræsen-
tant. Dette kommer så til afstemning blandt klassens elever og kræver simpelt flertal. 

§ 6 Elevrådsmødet 

Stk. 1.  
Elevrådsmødet er elevrådets højeste myndighed og afholdes en gang om måneden på varierende 
dage. 

Stk. 2.  
Indkaldelse skal ske senest syv dage før det ordinære møde. 
 
Stk. 3. 
Dagsorden skal foreligge for repræsentanterne senest tre dage inden afholdelse af det ordinære møde. 
 
Stk. 4.  
Dagsorden til ordinære møder skal indeholde følgende punkter: 

1. 1)  Godkendelse af dagsordenen.  

2. 2)  Godkendelse af sidste mødes referat  

3. 3)  Tilbagemeldinger fra Forum  

4. 4)  Nyt fra klasserne  

5. 5)  Nyt fra udvalgene  

6. 6)  Eventuelt  

7. 7)  Evaluering af mødet  

Stk. 5.  
Såfremt der er hastesager, kan der indkaldes til ekstraordinært elevrådsmøde.  
 
Stk. 6.  
Indkaldelse til det ekstraordinære møde kan ske samme dag, og dagsordenen fremlægges senest på 
mødet. 

Stk. 7.  
Referatet skal være repræsentanterne i hænde senest en uge efter mødet. 

Stk. 8.  
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Det første elevrådsmøde afholdes senest tre uger efter skoleårets start. På dette møde informeres de 
nye repræsentanter og suppleanter grundigt om elevrådets arbejde. 

Stk. 9.  
På elevrådsmødet har alle skolens elever møderet, taleret, opstillingsret til poster og ret til at stille 
forslag. Dog er det udelukkende repræsentanterne, der har stemmeret. 

Stk. 10.  
Klasserepræsentanter, Forummedlemmer og andre personer, der er inviteret af elevrådet, har ret til 
godskrivning af fravær i forbindelse med elevrådsmøderne. 

§ 7 Afstemning 

Stk. 1.  
Afstemninger i elevrådet foregår ved almindeligt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. 

Stk. 2.  
Fra hver klasse er der kun én tilstedeværende, der har stemmeret. 

Stk. 3.  
Skriftlig afstemning afholdes, hvis en af de fremmødte repræsentanter ønsker dette. 

Stk. 4.  
Alle personvalg er skriftlige. 

Stk. 5.  
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget pga. manglende stemmeflertal. Forslaget kan revurde-
res og bringes til afstemning igen. 

Stk. 6.  
Såfremt et simpelt flertal af de tilstedeværende repræsentanter ønsker det, kan en sag sendes til uraf-
stemning blandt alle skolens elever. 

Stk. 7.  
Hvis der på det ordinære- eller ekstraordinære elevrådsmøde er valg til en tillidspost i Forum eller en 
tillidspost i skolebestyrelsen nedsættes et stemme- og mandatudvalg bestående af 3 personer, som i 
samarbejde med en repræsentant fra Forum har til opgave at optælle stemmer. 

Stk. 8  
Under en afstemning er man kun stemmeberettiget, hvis man er til stede under hele valghandlingen, 
som består af forslag, debat og afstemning, og man må derfor ikke forlade lokalet under denne. 

§ 8 Udvalg 

Stk. 1.  
Under elevrådet kan der nedsættes interne udvalg til håndtering af specifikke emner. 

Stk. 2.  
Der findes desuden en række stående udvalg under elevrådet. Repræsentanterne i disse er referatplig-
tige over for elevrådet og kan pålægges bundet mandat. Hvis et givent udvalg holder møde, skal der 
forelægge et skriftligt referat som sendes til Forum. 
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Stk. 3.  
Alle skolens elever kan være medlem af et udvalg, dog bør mindst ét medlem fra et givet udvalg 
være medlem af elevrådet. 

§ 9 Elevorganisation  
 
Stk. 1.  
Såfremt et simpelt flertal af elevrådet ønsker skolens stilling i DGS (Danske Gymnasieelevers Sam-
menslutning) taget op til ny overvejelse, igangsættes en urafstemning, der afgør skolens fortsatte 
medlemsskab af DGS. Holdes der møde i DGS-udvalget bør referatet fremlægges på det efterføl-
gende elevrådsmøde. I fald der holdes regionsmøde i DGS Fyn, fremlægger eventuelle regionsmøde-
deltagere fra Elevrådet på Mulernes Legatskole relevante resultater af mødet for elevrådet. 

§ 10 Valg til tillidsposter 

Stk. 1.  
Hvert år i november/december vælges en elevrådsformand ved urafstemning blandt alle skolens ele-
ver. 

Stk. 2.  
Skolebestyrelsesrepræsentanten bliver valgt i august, og de øvrige tillidsposter bliver valgt efter for-
mandsvalget i december. 

Stk. 3.  
Elevrådet vælger én skolebestyrelsesrepræsentant ved skoleårets start. Der er ikke valg til denne til-
lidspost, før eleven dimitterer. Elevrådsformanden sidder automatisk som repræsentant, og fratræder 
først ved afslutning af et skoleår. 

Stk. 4.  
Såfremt enten 2/3 af elevrådet eller et flertal af skolens elever ønsker det, kan der stilles mistillid til 
skolebestyrelsesrepræsentanten. Mistillidserklæringen skal herefter til urafstemning blandt alle ele-
ver på skolen og kræver et simpelt flertal. 

§ 11 Vedtægtsændringer 

Stk. 1.  
Vedtægterne revideres årligt til enten et ekstraordinært elevrådsmøde ved eksempelvis hytteturen el-
ler ordinært møde.  

Stk. 2.  
For at en vedtægtsændring kan vedtages, skal mindst et simpelt flertal af de stemmeberettigede 
stemme for forslaget. 

Stk. 3.  
Midlertidige undtagelser fra vedtægterne kan ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter ac-
cepterer dette. Ingen undtagelser fra vedtægterne må vare mere end et år. 

Stk. 4.  
Vedtægterne præsenteres på elevrådsseminaret, men først senere på året gennemgår man dem og la-
ver ændringer. 

Stk. 5.  
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Det er Forums pligt løbende at orientere elevrådet om vedtægterne, og hvor disse kan findes. 

§ 12 Ikrafttrædelse 

Stk. 1.  

Disse vedtægter af 19/4 2001 med seneste tilføjelse af 27/09 2016 træder i kraft umiddelbart efter 
vedtagelsen. 

 
 


