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Vedtægter gældende for fælleselevråd og lokal elevråd på 

SOSU H 

 

§1 Formål og opgaver 

Fælleselevrådet såvel som de lokale elevråd er elevernes repræsentation over for 

institutionen. Elevrådene varetager elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, sociale, 

kulturelle, personlige og økonomiske interesser på institutionen. Dette skal ske i samarbejde 

med bestyrelse, ledelsen og øvrige personalegrupper. Fælleselevrådet og de lokale elevråd 

har ret til at afgive indstillinger om disse forhold. Elevrådsarbejdet er ulønnet og 

elevdemokratisk arbejde sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som 

fravær.  

 

§2 Opbygning 

SOSU H har lokale elevråd på hver afdeling samt et fælleselevråd, der dækker alle skolens 

afdelinger.  

SOSU H har lokale elevråd, som har indflydelse på det faglige, sociale og kulturelle miljø på 

deres uddannelsen. Derudover har SOSU H et fælleselevråd, der dækker alle skolens 

afdelinger. Fælleselevrådet kan have indflydelse på forhold, der vedrører hele SOSU H. 

Repræsentanter til fælleselevrådet vælges en gang årligt af de lokale elevråd.   

 

§3 Lokale elevråd 

Ved Uddannelsesstart på grund eller hovedforløb vælges en elevrådsrepræsentant samt en 

suppleant for hvert hold, som deltager i møder i det lokale elevråd. Ved frafald i 

skoleperioden vælges der en ny repræsentant.  

 

Stk. 2. Skolen har pligt til at stille med en til to fast tilknyttede ansatte til hvert elevråd, der 

ikke har stemmeret. De ansattes funktion er at hjælpe og støtte lokale elevråd, i det omfang 

det lokale elevråd ønsker det.  
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Stk. 3. Alle elever på hvert hold har valgret og er valgbare til det lokale elevråd. Valget foregår 

ved almindeligt flertal på det enkelte hold, dette gælder både for hoved- og grundforløb. 

Senest 3 uger efter uddannelsesstart skal det enkelte hold have valgt repræsentanter til det 

lokale elevråd. Hvis en elevrepræsentant ønsker at træde tilbage, foretages nyvalg på det 

pågældende hold. 

Det er den ansatte, der er tilknyttet det lokale elevråd, som sørger for valghandlinger på de 

enkelte hold, og som sørge for at indkalde til det første møde i det lokale elevråd. 

 

Stk. 4. En lokal elevrådsrepræsentant er valgt, indtil han eller hun ikke ønsker at sidde i det 

lokale elevråd længere. Repræsentanten kan afsættes pga. inaktivitet, hvis mindst 2/3 af 

holdet ønsker det, eller hvis 2/3 af det lokale elevråd ønsker det. Fratrædelse varsles med 14 

dage. Nyvalg skal da foretages.  

 

Stk. 5. En lokal elevrådsrepræsentant har ret til at sidde i det lokale elevråd under hele sin 

uddannelse, dvs. at repræsentanten stadig har mulighed for at sidde i det lokale elevråd 

under et praktikophold. Såfremt repræsentanten ikke har mulighed for at deltage aktivt i 

elevrådsarbejdet under praktikperioden, men vil fortsætte efter endt praktikperiode, har 

suppleanten ret til at vikariere for den fraværende elevrådsrepræsentant under 

praktikperioden.  

 

Stk. 6. Det lokale elevråd har ret til selv at fastsætte en forretningsorden. I forretningsordenen 

skal det lokale elevråds organisering fremgå, herunder typer af tillidsposter og evt. udvalg, 

dog skal der altid vælges en repræsentant til fælleselevrådet. Såfremt elevrådet ikke selv har 

fastsat elevrådets organisering, vælges følgende tillidsposter på første lokale elevrådsmøde: 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Repræsentanter til fælleselevrådet 

 

Stk. 7. Det lokale elevråd fastsætter mødeaktiviteten på første lokale elevrådsmøde evt. kan 

det skrives ind i forretningsorden. Forretningsorden kan indeholde punkter som:  Hvem der 

kalder til møde, hvor tit og hvornår der afholdes møde samt tidsfrist for udsendelse af 

dagsorden.  

 

Stk. 8. Det lokale elevråds økonomi bestyres af formand, næstformand og kasserer, med 

støtte fra den ansatte der er tilknyttet det lokale elevråd. De økonomiansvarlige fremlægger 
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regnskabet på det lokale elevrådsmøde. Årligt skal der foretages regnskabsmæssig revision 

af skolens regnskabsansvarlige. 

 

§4 Fælleselevråd 

Repræsentanter til fælleselevrådet vælges på de lokale elevråd inden hvert 

fælleselevrådsmøde. Sammensætning er som følger:  

Max 2 repræsentanter for hvert elevråd fra adresserne Skelbækgade, Brøndby, Gladsaxe, 

Herlev, Milnersvej, Munkeengen, Frederikssund og Helsingør.  

Fælleselevrådet er alle lokalelevrådenes repræsentation overfor SOSU H’s ledelse. 

Fælleselevrådet varetager elevernes overordnede fælles undervisningsmæssige, faglige, 

sociale, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på SOSU H. Dette kan ske i 

samarbejde med bestyrelsen, ledelsen og øvrige personalegrupper. Fælleselevrådet har ret til 

at afgive indstillinger om disse forhold. Elevrådsarbejdet er ulønnet og elevdemokratisk 

arbejde sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær.  

Opgaven for fælleselevrådet er at samarbejde med de lokale elevråd og arbejde med 

problemstillinger, der er generelle for SOSU H. Fælleselevrådet vil informere og samarbejde 

med bestyrelsen og ledelsen om tiltag, som kan forbedre det faglige, sociale og kulturelle 

miljø på SOSU H. 

Elevrådet mødes 1 gang årligt med direktionen. 

 

Stk. 2. Skolen har pligt til at stille med en til to fast tilknyttede ansatte til fælles elevrådet, der 

ikke har stemmeret. De ansattes funktion er at hjælpe og støtte fælles elevrådet, i det 

omfang det fælles elevrådet ønsker det.  

 

Stk. 3. På fælleselevrådsmødet i september/oktober konstitueres fælleselevrådet. Dagsorden 

for dette møde skal, som minimum, indeholde følgende punkter: 

Valg af tillidsposter  

Elevrådets beretning 

Godkendelse af evt. regnskab  

Godkendelse af vedtægter og forretningsorden  

Mødeaktiviteten for fælleselevrådet fastsættes 

 

Stk. 4. Fælles elevrådet har ret til selv at fastsætte en forretningsorden. I forretningsordenen 

skal det fælles elevråds organisering fremgå, herunder typer af tillidsposter og evt. udvalg 

Fælleselevrådet skal vælge repræsentanter til følgende poster: 



 

4 

To medlemmer til SOSU H’s bestyrelse for et 1 år af gangen. Deraf har én stemmeret. Den 

stemmeberettigede skal være myndig.  Hvis et bestyrelsesmedlem stopper som elev på 

SOSU H, fratræder han/hun automatisk posten og fælleselevrådet vælger en ny.   

To repræsentanter til SOSU H’s lokale uddannelsesudvalg (LUU) for henholdsvis PAU og 

SOSU.  Hvis repræsentanterne for disse udvalg stopper som elev på SOSU H, fratræder de 

automatisk posten og fælleselevrådet vælger en ny. 

Minimum én kontaktperson til Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO). Det er 

kontaktpersonens opgave i samarbejde med den tilknyttet ansatte, løbende at holde EEO 

opdateret.  

 

Stk. 5. Fælles elevrådets økonomi bestyres af formand, næstformand og kasserer, med 

støtte fra den ansatte der er tilknyttet elevrådet   De økonomiansvarlige fremlægger 

regnskabet årligt på fælleselevrådsmøde. Forud for dette skal der være foretaget 

regnskabsmæssig revision af skolens regnskabsansvarlige. 

 

Stk. 6. Vedtægtsændringer kan foretages og vedtages af fælleselevrådet, hvis mindst 2/3 af 

de fremmødte medlemmer, ønsker det.  

 

Stk. 7. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til alle lokale elevråd på SOSU H’s 

afdelinger senest 4 uger før det fælleselevrådsmøde, hvor vedtægtsændringerne behandles.  

 

Stk. 8. Alle skolens elever kan stille forslag til vedtægtsændringer. 

 

 

  

 


