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Vedtekter til elevrådet på Skøyenåsen skole  

 

 

Elevrådet 

1. Elevrådet taler elevenes sak og har alltid hensynet til elevene som første prioritet. 

2. Elevrådet består av en tillitsvalgt og en vararepresentant fra hver klasse på alle trinn. 

3. Elevrådsrepresentanter kan stille til gjenvalg. Det er elevene i klassen som bestemmer hvem 

som skal representere dem i elevrådet. 

4. Elevrådet er partipolitisk uavhengig. 

5. Elevrådet møter når elevrådsstyret eller elevrådskontakten kaller inn til møte. 

6. Det skal innkalles til elevrådsmøte minst tre dager i forveien, i minst to kanaler (f. eks e-

post, infotavle/skjerm, via Facebook, på callinganlegget o.l.) 

7. Alle elevrådsmøter skal referatføres. Det er det tredje styremedlemmet som er fast referent. 

Ved fravær, velger elevrådet en midlertidig referent. Referent er ansvarlig for å sende ut 

møtereferat til alle elevrådets medlemmer. 

 

Elevrådsstyret 

8. Elevrådsstyret: 

 leder 

 nestleder 

 styremedlem 

(til sammen tre – 3 - styremedlemmer) 

 

9. Elevrådsstyret velges på høsten. Elevrådsstyret velges på et årsmøte, som er det andre møtet 

i skoleåret. Kandidater melder seg etter det første møtet. Elevrådskontakten, en voksen 

ansatt ved skolen, leder dette møtet. 

10. Elevrådsrepresentantene og vararepresentantene på 10. trinn kan stille til valg som 

elevrådsleder og nestleder. Det tredje elevrådsstyremedlemmet velges blant 

elevrådsrepresentantene og vararepresentantene på 8. og 9. trinn. 

11. Hvis tillitsvalgt eller vara blir valgt inn i styret opprettholder vedkommende sitt verv fra 

klassen. Hvis en vararepresentant blir valgt til elevrådsstyret, skal han/hun stille på alle 

elevrådsmøter i tillegg til klassens elevrådsrepresentant.  

12. Rektor innkaller til samtaler med elevrådsleder/styret minst én gang hvert semester.  

 

Elevrådsrepresentanter 

13. Klassens elevrådsrepresentant vil etter beste evne møte opp på hvert møte som 

vedkommende blir kalt inn til. Hvis tillitsvalgt ikke har anledning til å møte, er 

vararepresentanten pliktig til å møte. 

14. Klassens elevrådsrepresentant er pliktig til å holde vara orientert om elevrådets agenda. 

15. Tillitsvalgte og vararepresentanter har ansvar for kommunikasjonen mellom klassene og 

elevrådet. De informerer sin klasse om hva som skjer i elevrådet, og fremmer forslag i 

elevrådet på vegne av sin klasse. 

16. Hvis tillitsvalg og/eller vararepresentant over lengre tid gjør en dårlig jobb og/eller ikke 

møter på mer enn tre møter på rad, kan elevrådet anbefale den respektive klassen å velge ny 

tillitsvalgt og/eller vararepresentant. Kontaktlærere som er misfornøyde eller bekymret 



 

 

                                                                                      

 

vedrørende sine elevers innsats i elevrådet, kan melde sin bekymring til elevrådsstyret via 

elevrådskontakten, men det er elevrådsstyret som fatter et eventuelt vedtak om utskifting av 

representanter ved omvalg. 

17. Hvis elevrådsrepresentanter fratreder vervet i elevrådet under et semester, må det arrangeres 

et nytt valg. Vararepresentanten rykker automatisk opp som tillitsvalgt hvis denne trekker 

seg.  

 

 

Årsmøte 

18. Elevrådet skal avholde årsmøte én gang i året, og der det skal gjennomføres: 

 valg av elevrådsstyre 

 vedtak av endringer i vedtekter (må meldes som sak før årsmøtet) 

19. Elevrådskontakten eller noen fra skolens ledelse/administrasjon må delta på årsmøtet, og 

andre møter hvor elevrådsstyret finner det hensiktsmessig. 

20. Et ekstraordinært årsmøte kan bli holdt hvis elevrådsstyret ønsker det. 

 

Avstemning  

21. Valg og avstemninger avgjøres ved simpelt flertall.  

22. Den tillitsvalgte (elevrådsrepresentanten) har stemmerett på elevrådsmøtene. 

Vararepresentanter har stemmerett hvis tillitsvalgte ikke er til stede.  

23. Elevrådsleder, nestleder og styremedlemmet har stemmerett på elevrådsmøtene. 

Elevrådslederen har i tillegg dobbeltstemmer i saker der avstemningen resulterer i uavgjort. 

Nestleder overtar denne doble stemmeretten hvis elevrådsleder ikke er til stede. 

24. Alle vararepresentanter har stemmerett i møter de deltar i. 

 

 

 

 

Utarbeidet og vedtatt høsten 2014 

 


