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Valg af elevrådsformand
I tilfælde af at 3 eller flere kandidater er opstillet iværksættes følgende procedure:
Afstemningen foregår over et spørgeskema i Lectio. Dette besvares via kommentarer i stedet for
svar i en multiple choice, som ellers er tilfældet ved valg med to opstillede. Ud fra navnet på hver af
de opstillede kandidater vil der således være et felt hvor man skal skrive et tal fra ét til det antal
kandidater der er opstillet – fx 3. Ét sættes ud for den kandidat, der er den stemmendes
førsteprioritet, to sættes ud fra den stemmendes andenprioritet osv.
Gentages et tal er ”stemmesedlen” ugyldig.
Man må altså gerne kun udfylde ud fra éns førsteprioritet, og så udlade at skrive mere, men man må
ikke kun udfylde ens første og tredje prioritet. Gøres dette vil stemmesedlen blive erklæret ugyldig.
Eleverne stemmer én gang. Flere valgrunder er ikke nødvendige, da disse ”simuleres” via
optællingen af stemmerne.

Optælling af stemmer:
Et antal personer udvælges til et stemmeudvalg, som der skal erklæres tillid til. Disse personer
optæller nu stemmerne efter følgende metode:
Første optællingsrunde;
-

Kun førsteprioriteter, altså 1-taller, tælles. Hvis én kandidat har fået mere end 50% af
stemmerne erklæres denne som vinder. Hvis ikke én kandidat har fået mere end 50%,
noteres og elimineres den kandidat med færrest stemmer, altså førsteprioriteter, fra
optællingen i den næste optællingsrunde. Er der forsat mere end én kandidat foretages en
sådan yderligere optællingsrunde. Hvis ikke, erklæres den sidste tilbageværende kandidat
som vinder.

Anden optællingsrunde:
-

Førsteprioriteterne tælles, men såfremt denne står ud fra en falden kandidat, tælles
stemmeblankettens andenprioritet. Har stemmesedlen ikke øvrige prioriteter tælles denne
som blank. Hvis én kandidat har fået mere end 50% af stemmerne, erklæres denne som
vinder. Den kandidat med færrest stemmer noteres og elimineres fra optællingen i næste
optællingsrunde. Er der forsat mere end én kandidat fortages en sådan. Hvis ikke erklæres
den sidste tilbageværende kandidat som vinder.

Tredje optællingsrunde:
-

Førsteprioriteterne tælles, men såfremt en given førsteprioritet står ud for en falden kandidat,
tælles stemmeblankettens andenprioritet. Er denne også fladet fra, så tælles
stemmeblankettens tredjeprioritet osv. Har stemmesedlen ikke øvrige prioriteter tælles
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denne som blank. Hvis én kandidat har fået mere end 50% af stemmerne erklæres denne
som vinder. Den kandidat med færrest stemmer noteres og elimineres fra optællingen i
næste optællingsrunde. Er der forsat mere end én kandidat fortages en sådan. Hvis ikke
erklæres den sidste tilbageværende kandidat som vinder.
Øvrige runder:
-

Se retningslinjer for tredje runde

For yderligere information, se først:
1. https://www.youtube.com/watch?v=3Y3jE3B8HsE&ab_channel=CGPGrey
Derefter:
2. https://www.youtube.com/watch?v=wA3_t-08Vr0&ab_channel=Psepto

Vedtaget den 27/09 2016.
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