Vedtekter for elevrådet 2021

§1 Hensiktsparagraf
1.

Elevrådet skal være elevenes høyeste demokratiske organ. Det skal ha som hensikt å

fremme og ivareta elevenes interesser.

§2 Elevrådet
2.1 Elevrådet består av elevrådsstyret og en tillitsvalgt fra hver klasse. Dersom tillitsvalgt ikke har
mulighet til å møte, møter vara. Dersom vara heller ikke kan møte, møter en annen person fra klassen
2.2 Elevrådet skal ikke være et partipolitisk eller religiøst avhengig organ
2.3 Elevrådet drøfter og gir tilråding i saker som fremlegges av elevene, lærerorganisasjonene, rektor,
ledelsen eller andre. Elevrådet kan gjennom styret ta opp og legge frem saker for rektor og ledelsen som
det mener er av interesse for alle elevene.
2.4 Det skal være to representanter fra MDB, én fra dans, og én fra drama. Det skal være én representant
fra MDA.

§3 Elevrådsstyret
3.1 Elevrådsstyret velges på årsmøtet hvert år, og består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig
og inntil tre styremedlemmer og to komitéansvarlige. Alle medlemmer av styret er valgt for ett
kalenderår. Elevrådstyret forvalter i samråd med elevrådet, elevrådets økonomiske midler som skal
benyttes til investeringer som er til elevenes beste. Elevrådsstyret administrerer et eventuelt
elevrådskontor. Elevrådet drøfter og gir tilråding i saker som fremlegges av elevene,
lærerorganisasjonene, rektor, ledelsen eller andre. Elevrådet kan selv ta opp og legge frem saker for
rektor og ledelsen som de mener er av interesse for alle elevene.
3.2 Elevrådsstyret innkaller til elevrådsmøter. Ellers skal styret forberede saker for elevrådet, behandle
post og ta avgjørelser i mindre saker.
3.3 Elevrådet skal koordinere elevrådets virksomhet med andre organer på skolen.

3.4 Styret har ikke stemmerett på elevrådsmøter.
3.5 Elevrådet eller et allmøte kan, i henhold til § 10.1 ved simpelt flertall velge å avsette individuelle
styremedlemmer eller hele elevrådsstyret. Leder og nestleder kan kun avsettes ved simpelt flertall på
et allmøte i henhold til § 10.2. Elevrådsstyret lager en prioriteringsliste for hvem som eventuelt blir
midlertidig leder.
3.6 Dersom elevrådsleder på en eller annen måte blir hindret i å fortsette sitt verv, skal nestleder være
midlertidig leder, og har førsterett på å være leder inntil neste årsmøte.
3.7 Internt i elevrådsstyret skal styremedlemmene velge en vara for sekretæren.
3.8 Elevrådet kan stille mistillit sforslag til medlemmer i elevrådsstyret. Mistillitsforslag skal stilles
direkte til en person et saklig grunnlag. Elevrådsstyret skal informeres minst en uke før votering. Ved
avstemming om avskaffing av en person må det være kvalifisert flertall. Maks 2 personer i styret kan
avskaffes hvert år.
3.9 Elevrådsstyret har redaksjonell frihet.

§4 Ekstraordinært elevrådsmøte
4.1 Elevrådet kan, hvis 1/5 av skolens elever ønsker det, eller hvis det med et simpelt flertall, i henhold
til § 10.1, er vedtatt i elevrådet, kalle inn til ekstraordinært elevrådsmøte for å drøfte saker. Elevrådet er
bundet av vedtak fattet ved et allmøte bare når mer enn halvparten av skolens elever er til stede og avgir
stemme.

§5 Elevrådsmøtene
5.1 Alle elever har møte-, tale- og forslagsrett på elevrådsmøtene.
5.2 Eksterne personer skal godkjennes av elevrådsstyret.
5.3 Alle tillitsvalgte og elevrådsleder har stemmerett.
5.4 Elevrådsleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
5.5 Om tillitsvalgt fra en klasse ikke er tilstede på elevrådsmøtet, får vararepresentanten fra samme
klasse automatisk stemmerett. Elevrådsnestleder får på samme måte stemmerett om elevrådsleder ikke
er til stede.

5.6 Om verken tillitsvalgt eller vararepresentant kan være til stede, så får en annen representant fra
klassen automatisk stemmerett
5.7 Elevrådet kan vedta at saker skal behandles i klassene, for så å bli ferdigbehandlet i elevrådet.
5.8 Elevrådet fatter vedtak i saker gjennom avstemning. Når saker behandles i klassene, bindes
tillitselevene ved avstemningen. Saker uten motstridende forslag, blir avgjort med absolutt flertall.
I saker med motstridene forslag, blir det mest og minst ytterliggående forslaget satt opp mot hverandre
og avgjort ved alminnelig flertall, slik at forslaget som taper, har falt.
5.9 Elevrådets politikk kan bare vedtas med kvalifisert flertall når halvparten av elevrådets
stemmeberettigede er til stede.
5.10 Hastesaker og småsaker kan behandles av elevrådsstyret direkte, såfremt elevrådet i ettertid blir
informert om saksgangen.
5.11 Det skal føres referat fra hvert av elevrådets møter. Disse skal offentliggjøres.
5.12 Alle dokumenter som referater, protokoller, innkallinger, sakslister og fraværslogger skal lagres
elektronisk.
5.13 Saker som skal stemmes over blir tatt opp på et elevrådsmøte og diskutert, men stemmes over på
neste møte så representantene kan få meningen til klassene.
5.14 Alle linjer kan ha egne møter vedrørende saker som kun rammer disse linjene.

§6 Årsmøtet
6.1 Årsmøtet skal avholdes hvert år mellom starten av desember og slutten av Januar
6.2 På årsmøtet skal elevrådet behandle vedtekter, godkjenne regnskap, gjennomføre valg og vedta
arbeidsprogram. Se § 10.3.
6.3 Halvparten av elevrådets stemmeberettigede må være til stede for at årsmøtet skal være
vedtaksdyktig.
6.4 Vedtektene skal evalueres hvert år på årsmøtet.
6.5 Det skal finnes en Valgkomite for valg av elevrådsstyret. Valgkomiteen skal bestå av inntil tre (3)
medlemmer, som skal kartlegge og innstille til de forskjellige vervene. Medlemmene av valgkomiteen

kan ikke stille til elevrådstyret på forhånd, eller benke seg inn på plasser som allerede er innstilt. Derimot
hvis det er en åpen plass, kan medlemmet benke seg inn.
6.6 Vara har møte- og forslagsrett på årsmøtet.
6.7 Elevrådet skal holde beretninger på årsmøtene om hva de har gjort i perioden siden forrige årsmøte
og planlegge framtiden.

§7 Valg
7.1 De tillitsvalgte og vararepresentantene velges ved skriftlig avstemning i den enkelte klasse innen
14.september hvert år. 2/3 av de stemmeberettigede må være til stede for at klassen skal være
vedtaksdyktig.
7.2 Elevrådet velger nytt styre på årsmøtet, se 6.1. og skal hvis det trengs holde
et supplementeringsvalg til åpne plasser.
7.3 Ved personvalg med flere enn to kandidater avholdes innledende avstemning, der de to med flest
stemmer går videre, med mindre en av kandidatene får mer enn 50% av stemmene. I så fall er denne
kandidaten valgt. Den av de to som får flest stemmer blir valgt.
7.4 Elevrådsleder har ikke dobbeltstemme ved stemmelikhet ved personvalg.
7.5 I Skoleutvalget skal det sitte to elevrepresentanter, med tre vararepresentanter. Elevrådsstyret har
fullmakt til å konstituere sine representanter. Elevrådet skal orienteres om konstitueringen.
7.6 I Skolemiljøutvalget skal det sitte syv elevrepresentanter, med tre vararepresentanter. Elevrådsstyret
har fullmakt til å konstituere sine representanter. Elevrådet skal orienteres om konstitueringen.

§8 Den tillitsvalgte
8.1 Den tillitsvalgte skal bringe informasjonen mellom elevrådet og klassen, og ta opp saker i elevrådet
for klassen.

8.2 Hvis en tillitsvalgt eller vararepresentant ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte
og/eller har en upassende oppførsel, kan elevrådsstyret etter skriftlig advarsel be den aktuelle klassen
om å velge en ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dette gjelder også dersom oppmøtet til en tillitsvalgt
eller vararepresentant er for lavt.
8.3 Klassen kan til enhver tid velge ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dersom en klasse velger en ny
tillitsvalgt, må klassen gi skriftlig beskjed til elevrådsstyret og skolens ledelse.
8.4 Klassen kan velge ny representant dersom 50% eller flere ønsker det til enhver tid. Selv om
representanten ikke ønsker det.

§9 Annet
9.1 Elevene skal minst hvert tredje skoleår få mulighet til å velge om skolen kollektivt skal være medlem
av en elevorganisasjon. Avgjørelsen skal fattes ved en uravstemning. Elevrådet må kontakte en
elevorganisasjon for å gjennomføre en uravstemning. Avstemningen skal være skriftlig, og det kreves
kvalifisert flertall for å vedta en innmelding i en elevorganisasjon. Utmelding skjer ved et absolutt
flertall.
9.2 Vedtektsendringer tas opp på elevrådsmøte, og voteres på neste møte med umiddelbar virkning.
Vedtas med absolutt flertall.
9.3 Elevrådet avholder mellom skolestart i august – før oktober et elevrådsseminar med skolering av
tillitsvalgte.
9.4 Elevrådsstyret skal dele beretningene for elevrådsrepresentantene på årsmøtet.
9.5 Alle dokumentene som blir brukt som vedlegg på elevrådsmøtene skal legges som vedlegg til
referatet fra elevrådsmøtene.
9.6 Elevrådsstyret er pålagt arrangering av overlappingsperiode mellom det gamle styret og det nye
styret etter årsmøte og før det har gått 1 måned av ny termin.
9.7 Elevrådstyret skal opprettholde en aktiv Instagram og/eller Snapchat-bruker, eller på annen måte
gjøre kommunikasjon med styret tilgjengelig for alle tillitsvalgte.

§10 Definisjon

10.1 I vedtektene gjelder følgende definisjoner: - Simpelt flertall: Brukes i valg med tre eller flere
alternativer. Man trenger ikke å ha mer enn 50 %, så lenge man har flere stemmer enn de andre
forslagene. - Absolutt flertall: Mer enn halvparten av de tilstedeværende med stemmerett må stemme
for forslaget. Avholdende telles imot. - Kvalifisert flertall: Mer enn 2/3 av de avgitte stemmene må
stemme for forslaget. Avholdende telles ikke med. - Alminnelig flertall: Mer enn 50 % av stemmene.
Avholdende telles ikke med.
10.2 Et allmøte består av alle skolens elever.
10.3 Med årsplan menes kommende års prioriteringer.
10.4 Beretninger skal inneholde alt det vi i elevrådet har gjort.
10.5 Alle personvalg skal holdes og føres skriftlig.
10.6 Elevrådsstyret skal legge til beskrivelser som står hva det gamle styret har gjort.
10.7 Uravstemning betyr avstemming over et anbefalt eller ikke-anbefalt forhandlings- eller
meklingsresultat, der alle medlemmene i et forbund inviteres til å delta.
10.8 Prioriterte satsinger. En oversikt med et maksimalt antall områder som elevrådsstyret skal
fokusere på organisatorisk. Antallet bestemmes sammen med punktene på årsmøtet

