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Vedtægter for Elevrådet på Næstved Gymnasium og HF 

 

Kapitel 1: Generelt 

 

§1.1 

Elevrådets navn er Næstved Gymnasium og HF’s Elevråd, forkortet NGH’s Elevråd. Herefter 

omtalt som Elevrådet.  

 

§1.2 

Elevrådets tilhørssted er Næstved Gymnasium og HF, Nygårdsvej 43, 4700 Næstved. 

 

§1.3 

Elevrådet arbejdet uafhængigt af partipolitiske interesser. 

 

§1.4 

Elevrådets formål er at varetage elevernes interesse bedst muligt gennem samarbejde med skolens 

ledelse, lærerne og de øvrige personalegrupper og at fremme elevernes trivsel på Næstved 

Gymnasium og HF. 

 

§1.5 

Næstved Gymnasium og HF’s ledelse har Elevrådet pladser i alle skolens udvalg. For at Elevrådet 

kan leve op til formålet beskrevet i §1.4, kræves det, at der i alle disse udvalg deltager ét eller flere 

engagerede og aktive elevrådsmedlemmer. 
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Kapitel 2: Rådsmøder 

 

§2.1 

Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse samt en forman, en næstformand og en kasserer. 

 

§2.2 

Hvis repræsentanten er forhindret i at møde op til et elevrådsmøde, overtager suppleanten dennes 

plads.  

 

§2.3 

Mængden af punkter på et elevrådsmøde fastsættes af Elevrådets ledelse, jf. §5.7. 

 

§2.4 

Alle elever fra Næstved Gymnasium og HF har som udgangspunkt tale- og stemmeret til 

elevrådsmøder, men dette kan omgås, jf. §2.6. 

 

§2.5 

Hvis et emne, hvorom der skal laves en beslutning, er af særligt presserende karakter, kan 

Elevrådets ledelse bestemme, at det skal vedtages direkte på samme elevrådsmøde, som det er 

blevet fremlagt på. 

 

§2.6 

Elevrådets ledelse kan til elevrådsmøder fratage andre elever end repræsentanterne deres 

stemmeret, hvis den vurderer det nødvendigt. 

 

§2.7 

For at et forslag kan vedtages i Elevrådet, må der ikke være et flertal imod det. Der anvendes kun 

relativt flertal i forhold til de fremmødte.  
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§2.8 

Det tilstræbes, at der holdes elevrådsmøder hver tredje uge gennem hele semesteret. En plan over 

det kommende halvårs møder, skal planlægges inden halvåret begynder. Halvår er adskilt af 

henholdsvis sommer- og juleferie. 

 

§2.9 

Ekstraordinære elevrådsmøder skal indkaldes til med minimum tre dages varsel, hvis Elevrådets 

ledelse vurderer det nødvendigt. 

 

§2.10 

Til alle elevrådsmøder skal der vælges en ordstyrer og en referent. Indtil ordstyreren er valgt, 

varetager ledelsen dennes opgave.  

 

§2.11 

Dagsordenen til et ordinært elevrådsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter: 

- Velkomst og nyt fra Elevrådets ledelse 

- Valg af ordstyrer og referent 

- Nyt fra udvalgene 

- Andre punkter 

- Eventuelt 

 

§2.12 

Elevrådet vil altid være beslutningsdygtigt så længe §2.9, §2.10 og §2.11 følges. 

 

§2.13 

Der må ikke afholdes elevrådsmøder på dage, hvor der er AT-uge, terminsprøve, eksamener eller 

store skriftelige opgaver. 

 

§2.14 

Dagsordenen for ordinære elevrådsmøder skal være offentliggjort senest tre døgn før mødets 

afholdelse. 
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§2.15 

Dagsordenen for ekstraordinære elevrådsmåder skal være offentliggjort senest et døgn før mødets 

afholdelse. 

 

§2.16 

Der skal på det første elevrådsmøde hvert halvår vælges repræsentanter til udvalgene. Cosmos og 

RUTH er ikke underbygget af dette. 

 

 §2.16.1 

Der foretages valg til nye medlemmer af RUTH og Cosmos hvert år på første 

elevrådsmøde efter sommerferien. RUTH- og Cosmos medlemmer skal ikke 

genvælges, da medlemskabet gælder for hele uddannelsesperioden. Næstved 

Gymnasium og HF’s ledelse fastsætter, hvor mange nye medlemmer der skal vælges 

hvert år. 
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Kapitel 3: Valg til Elevrådet 

 

§3.1 

Hver klasse skal have både en repræsentant og en suppleant. 

 

 §3.1.1 

En klasse på Næstved Gymnasium og HF har mulighed for udmeldelse af elevrådet. 

Udmeldelse kan kun forekomme, hvis der enstemmigt i klassen stemmes for 

udmeldelse. Hvis klassen ikke enstemmigt stemmer for udmeldelse, gælder kapitel 3 

stadig for klassen. Under kapitel 8 omstændigheder skal klassen vælge to midlertidige 

repræsentanter. Klassen kan på hvilket som helst tidspunkt melde sig ind i elevrådet så 

længe minimum én elev retter henvendelse til elevrådets ledelse. Afstemning om 

udmeldelse skal gentages to gange årligt, lige efter sommerferien og lige efter 

juleferien. 

 

§3.2 

Navne på begge personer skal af dem selv meddeles til Elevrådets ledelse, inden de kan være en del 

af Elevrådet. 

 

§3.3 

Hvert halvår skal alle repræsentanter og suppleanter vælges på ny i klasserne umiddelbart efter 

henholdsvis jule- og sommerferie. Genopstilling er mulig. 
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Kapitel 4: Generalforsamling 

 

§4.1 

Generalforsamlingen er Elevrådets højeste myndighed. 

 

§4.2 

Generalforsamlingen skal holdes i kalenderårets fjerde kvartal. Dog ikke i december måned af 

hensyn til de elever, der skriver opgaver i denne måned. 

 

§4.3 

Indkaldelsen til generalforsamling skal ske skriftligt og være repræsentanterne i hænde og ligge 

tilgængeligt for samtlige elever på EduLife senest to uge inden afholdelsen.  

 

§4.4 

På generalforsamlingen skal formand, næstformand og kasserer vælges. Valgene foretages ved 

relativt flertal i forhold til de fremmødte og ved simpelt flertal. 

 

§4.5 

Alle fremmødte elever fra Næstved Gymnasium og HF har stemmeret til generalforsamlingen, dog 

har den siddende elevrådsledelse og stemmetællere ikke. 

 

§4.6 

Det skal på generalforsamlingen afgøres, hvorvidt Elevrådet skal være medlem af DGS - Danske 

Gymnasieelevers Sammenslutning - i det følgende år. 

 

§4.7 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan som udgangspunkt indkaldes til af alle. For at indkalde til 

en generalforsamling skal dog mindst fem medlemmer af Elevrådet henvende sig til Elevrådets 

ledelse, der så skal indkalde. Elevrådets ledelse kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling. 
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§4.8 

Regler for indkaldelsesvarsel for ekstraordinær generalforsamling er som beskrevet i §4.3. 

 

§4.9 

Der skal på ekstraordinære generalforsamlinger ikke nødvendigvis afholdes valg om posterne i 

Elevrådets ledelse, medmindre der er fremlagt mistillid, eller nogen ønsker at fratræde. 

 

§4.10 

Vedtægtsændringer kan kun ske på ekstraordinær eller almindelig generalforsamling. 

 

§4.11 

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest ti dage før en generalforsamling, 

således at repræsentanterne kan være i besiddelse af disse senest fem dage før generalforsamlingen. 

 

§4.12 

Dagsordenen til en generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

- Velkomst 

- Valg af dirigent og referent 

- Valg af to stemmetællere 

- Godkendelse af indkaldelsesvarsel 

- Elevrådets ledelses beretning 

- Kasserens beretning 

- Eventuelt 
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Kapitel 5: Elevrådets ledelse 

 

§5.1 

Elevrådets ledelse består af en formand og en næstformand. 

 

§5.2 

Elevrådets ledelse har ret til at tage beslutninger uden om Elevrådet, såfremt det ikke er muligt at 

afholde et møde forinden. 

 

§5.3 

Da Elevrådets ledelse altid skal forholde sig objektivt og neutralt, har ingen personer i denne 

stemmeret på elevrådsmøder eller generalforsamlinger. 

 

§5.4 

Elevrådets medlemmer kan altid, såfremt der er utilfredshed med Elevrådets ledelse, stille mistillid 

til de enkelte poster i denne. Hvis det sker, skal der snarest muligt vælges om. 

 

§5.5 

For at der på baggrund af en mistillidserklæring til ledelsen kan indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling, skal en begrundelse for mistillidserklæringen offentliggøres skriftligt, stadigt 

anonymt hvis ønsket. Hvis der allerede og af andre årsager bliver afholdt en ekstraordinær 

generalforsamling, skal begrundelsen være offentliggjort og tilgængelig for alle elever på EduLife 

og sendes til alle medlemmer af Elevrådet senest fem dage inden denne. Begrundelsen sendes til 

formanden, næstformanden eller skolens ledelse, som dermed har tavshedspligt af hensyn til 

anonymiteten, og som står for offentliggørelsen. 

 

§5.6 

Det er Elevrådets ledelses opgave at vurdere mængden af punkter inden et møde og eventuelt rykke 

punkter til et senere møde, så mødet hverken bliver for kort eller for langt. 
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§5.7 

Elevrådet ledelse repræsenterer Elevrådet i Næstved Gymnasium og HF’s bestyrelse. Dog kan dette 

i særligt tilfælde omgås, jf. §5.8. 

 

§5.8 

I tilfælde af at både formanden og næstformanden er under 18 år, kan et medlem af Elevrådet 

på mindst 18 år indtage posten som bestyrelsesmedlem med stemmeret. Dette vælges på 

samme måde, som det er nævnt i §4.4. Når medlemmet er valgt, indsættes formanden på 

posten som bestyrelsesmedlem uden stemmeret. 

 

§5.9 

For at der på baggrund af en mistillidserklæring til et medlem af et af de øvrige udvalg kan 

udskrives til valg på et elevrådsmøde, skal der være opbakning fra mindst fem personer, og en 

skriftlig begrundelse skal sendes til en fra Elevrådets ledelse senest fem dage, inden pågældende 

elevrådsmøde finder sted. Begrundelsen offentliggøres senest tre dage inden elevrådsmødet, hvor 

den skal være sendt til alle elevrådsmedlemmer og ligge tilgængeligt for alle elever på Edulife. 

Elevrådets ledelse står for offentliggørelsen, og medlemmerne bag mistillidserklæringen kan være 

anonyme. 
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Kapitel 6: Principper for Elevrådets introforløb 

 

§6.1 

Det endelige program for Elevrådets introforløb skal være fastlagt inden det forudgående 

skoleårs afslutning. Et introudvalg står for planlægningen i samarbejde med skolens ledelse. 

 

§6.2 

Introforløbet skal bestå af en række fastlagte programmer, som holder sig til de udstedte 

principper: På første skoledag afholdes en velkomsttale af Elevrådets ledelse. Hovedformålet er at 

informere om den store introworkshop for elevrådsinteresserede. 

 

I anden uge skal der også laves en elevrådsworkshop for de nye elever, hvor der bliver givet 

information om, hvordan Elevrådet og hele institutionen fungerer. 

 

I anden uge vil det første ordinære elevrådsmøde blive afholdt. Her præsenteres de nye og gamle 

medlemmer for hinanden. Her skal følgende punkt også fremlægges. 

 

Ultimo august er der middag med rektor for alle klasserepræsentanter og suppleanter. Her vil 

rektor præsentere organisationsstrukturen for gymnasiet, udvalg, institutioner og organer på 

Næstved Gymnasium og HF. 
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Kapitel 7: Økonomi 

 

§7.1 

Kasseren er forpligtet til at føre regnskab over Elevrådets midler. 

 

§7.2 

Kasseren kan - hvis der er flertal for det i Elevrådet - udbetale penge til ansøgere. 

 

§7.3 

Ansøgning om økonomisk tilskud skal senest være kasseren i hænde fem dage før det 

pågældende møde, hvor der skal stemmes om udbetalingen. 

 

§7.4 

Er det ikke muligt at afholde et elevrådsmøde inden midlerne skal bruges, kan kasseren i 

samarbejde med Elevrådets ledelse bevilge penge. Er medlemmer af Elevrådet utilfredse med 

bevillingen, kan der stilles mistillid til Elevrådets ledelse, jf. §5.4. 

 

§7.5 

Elevrådet kan kun udbetale penge til elevrådsrelaterede projekter. Det kræves, at udbetalinger 

kan begrundes med Elevrådets formål, jf. §1.4. 
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Kapitel 8: Strejker og blokader 

 

§8.1 

Skal en strejke, blokade eller demonstration afholdes, skal der indkaldes til hasteelevrådsmøde. 

Alle repræsentanter og suppleanter skal være opmærksomme på hasteelevrådsmødet senest 15 

minutter før mødet. Klasserne deltager som på et elevrådsmøde, jf. §2.2. Mindst 2/3 af de 

tilstedeværende repræsentanter på hasteelevrådsmødet skal stemme for strejken, blokaden eller 

demonstrationen, for at denne kan gennemføres. 

 

§8.2 

Repræsentanterne og suppleanterne skal mødes for at blive informeret om strejken, 

blokaden eller demonstrationen for derefter at vende tilbage til klasserne. 

 

§8.3 

Hver repræsentant og suppleant skal i klasserne informere de øvrige elever om den eventuelt 

forestående strejke, blokade eller demonstration. Desuden skal de gøre eleverne opmærksomme på, 

at eleverne kan få fravær. 

 

§8.4 

I klasserne skal eleverne vælge, om de er for eller imod strejken, blokaden eller demonstrationen. 

At stemme blankt er også en mulighed. Resultaterne bringes til Elevrådets ledelse, der står for at 

optælle stemmerne. 

 

§8.5 

2/3 af de tilstedeværende elever på Næstved Gymnasium og HF skal stemme for en strejke, blokade 

eller demonstration, før den er godtaget og kan iværksættes. De nøjagtige tal skal offentliggøres, så 

snart de er talt op. 

 

§8.6 

Elevrådet skal samles hver dag i en strejke eller blokade og beslutte, om den skal fortsætte eller 

ophøre. Resultatet skal af Elevrådets ledelse offentliggøres for resten af eleverne senest fem 

minutter før første lektion. 
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 §8.6.1 

Såfremt strejken eller blokaden vedtages, skal der vælges to talsmænd i Elevrådet, 

som er de eneste, der må udtale sig på vegne af Elevrådet. 

 

§8.7 

Mindst halvdelen af repræsentanterne skal være til stede ved et møde, før en spørgeundersøgelse 

kan sættes i gang i klasserne. 

 

§8.8 

Er hverken formand eller næstformand til stede ved et hasteelevrådsmøde, skal en midlertidig 

formand vælges af mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter og suppleanter, og den 

midlertidige formand skal fortsætte, indtil formand eller næstformand vender tilbage. Hvis ikke den 

midlertidige formand kan vælges, kan en strejke, blokade eller demonstration ikke gennemføres. 

 

§8.9 

Under en strejke eller blokade skal elever på NGH opfordres til at opholde sig på skolen indtil 

13:35, medmindre andet vedtages i Elevrådet med samme krav som i §8.1. 

 

§8.10 

Talsmændene er de sidste, der må forlade de aktiviteter, der af eleverne laves under en strejke, 

blokade eller demonstration. 

 

§8.11 

Der skal nedsættes et demonstrationsudvalg, som skal sikre, at strejken, blokaden eller 

demonstrationen bliver holdt i gang. 

 

§8.12 

Demonstrationsudvalget er forpligtet til at informere talsmændene om ethvert initiativ, der tages 

så disse kan informere omverdenen retmæssigt. 

 


