
Vedtekter for elevrådet 

Vedtatt av elevrådet ved Persbråten videregående skole 16.05.2019 

 

§0 Endring av vedtektene 

Elevrådets vedtekter kan kun endres på årsmøtet med 2/3 flertall. Årsmøtet 

kan ved 2/3 flertall vedta å behandle forslag til vedtektsendringer som er 

levert inn etter denne fristen. Endringsforslag kan også vedtas for 

behandling i blokk. Det er mulig å foreslå å endre vedtektene på et 

elevrådsmøte dersom elevrådet enstemmig ønsker dette. 

 

Formålsparagraf: 

§1 

Elevrådet skal fremme elevmedvirkningen i skolen, og skal blant annet 

arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for 

elevene (Jfr. §11-6 i opplæringslova). Elevrådet er religiøst og partipolitisk 

uavhengig, og er en ikke kommersiell institusjon. Elevrådet skal i tillegg 

samarbeide med skoleledelsen for å oppnå et stadig bedre skolemiljø. 

Formålet med disse vedtektene er å sikre den formelle strukturen i 

elevrådet ved skolen, og gi klare retningslinjer for elevrådets virksomhet. 

 

Den demokratiske oppbyggingen: 

§2 

Elevrådets tillitselever velges inn av klassene på skolen. Valgene bør 

avholdes slik: 

● senest 1. september: Klassens tillitsvalgte med vara 

● senest 16. september: Skolens elevrådsstyre samles og konstitueres 

 

§3 

Valg av elevrådsleder og –nestleder 



 

Elevrådsleder og -nestleder velges hver vår (før påske). Elever som er 

medlemmer av skolens elevråd, og som har søkt Persbråten vgs som sitt 

førsteønske for neste skoleår er valgbare. Elever som ønsker å stille 

melder sitt kandidatur til elevrådsstyret, som innstiller før valg på 

elevrådsmøte. 

 

§4 

Elevrådsstyret 

Elevrådsstyret er ansvarlig for elevrådets daglige drift. Elevrådsstyret har 

følgende oppgaver: Iverksette og følge vedtak fattet av elevrådet, 

planlegge og organisere elevrådsmøter, holde oversikt over elevrådets 

økonomiske situasjon, veilede og holde oversikt over skolens komiteer, 

opprettholde god kommunikasjon med ledelsen, samt ta alle nødvendige 

fortløpende avgjørelser på vegne av elevrådet 

 

Alle styremedlemmer har tale- og forslagsrett på elevrådsmøtene. 

Elevrådsstyret kan nedsette komiteer og midlertidige arbeidsutvalg dersom 

det er nødvendig. 

 

§5 

Styrets sammensetning 

Elevrådsstyret bør bestå av følgende og ha minst to elever fra hvert trinn: 

Leder 

Nestleder 

Sekretær 

Økonomiansvarlig 

Styremedlemmer 

 



§6 

Valg i elevrådstyret 

Leder og nestleder velges om våren, og tar ansvar for å konstituere det nye 

elevrådet på første møte. Elevrådsstyret skal i tillegg til leder og nestleder 

velge sekretær/ referent, og økonomiansvarlig. De andre er 

styremedlemmer. 

 

§7 

Varaelev i klassen til elever som har ansvarsverv i elevrådsstyret skal ta 

over elevenes oppgaver som tillitsvalgt. 

 

§8 

Hvem kaller inn? 

 

Elevrådets virksomhet: 

§9 

Elevrådsleder er ansvarlig for driften av elevrådsstyret. 

Nestleder er elevrådslederens stedfortreder. 

 

§10 

Elevrådslederen er ansvarlig for driften av elevrådsstyret. Elevrådslederen 

må innkalle til ekstraordinært styremøte dersom 2/3 av medlemmene i 

styret ønsker det. 

 

 

§11 

Tillitsvalgte i elevrådet og elevrådsstyret som uten dokumentert årsak 

forhindres i å møte på 50% av møtene kan bli vedtatt uskikket av elevrådet. 

En tillitsvalgt som blir vedtatt uskikket fratrer sine tillitsverv og nytt valg 



gjennomføres i henholdsvis elevrådet hvis den tillitsvalgte var i 

elevrådsstyret og i klasser hvis den tillitsvalgte var i elevrådet. 

 

Elevrådslederen må innkalle til ekstraordinært elevrådsmøte dersom 2/3 av 

tillitselevene eller medlemmene av elevrådsstyret ønsker det. 

 

§12  

Elevrådslederen skal ha jevnlige samtaler med rektor og ass. rektor på 

skolen. 

 

§ 13 

Elevrådsleder og nestleder representerer elevene i skolens utvalg (AMU og 

Skoleutvalget). Det skal i tillegg velges en vara fra elevrådsstyret 

 

§14 

Dersom det skal holdes avstemninger i elevrådet eller elevrådstyret, så må 

de være vedtaksdyktige med 2/3 stemmende til stede. Tillitselever, 

medlemmer av elevrådsstyret og elevrådslederen har stemmerett på 

elevrådsmøtene. 

 

§15 

Avstemninger kan holdes åpne ved håndsopprekning eller lukket og 

hemmelig ved skriftlig avstemning. Ved personvalg skal det alltid holdes 

skriftlig avstemninger. 

 

§16 

Elevrådet ved Persbråten vgs har vedtatt at skolen skal være medlem i 

Elevorganisasjonen (EO). Dersom skolen skal meldes ut, må dette 

avgjøres ved 2/3 flertall i elevrådet. 



 

§17 

Elevrådet kan sende representanter til alle arrangementer i 

Elevorganisasjonens regi. Den eller de som blir valg til å delta får sine 

utgifter dekket av skolen eller EO. Elevrådsstyret velger de/den som skal 

delta. 

 

Økonomi: 

 

§18 

Det er den økonomisk ansvarlige som har ansvaret for elevrådets midler 

sammen med elevrådslederen. Ved uttak fra kontoen så skal det alltid 

bokføres i et regnskap eller et liknende arkiv sammen med kvittering. Alle 

kontoutskrifter som blir utsendt fra banken skal arkiveres parallelt med 

dokumentene nevnt over. 

 

§19 

Elevene ved Persbråten vgs deltar i Right to Play. 

 


