Vedtægter for Det centrale Elevråd på Tradium
Tradium har et centralt elevråd jf ”Bekendtgørelse om elevråd ved erhvervsskoler”. Det centrale elevråd
kan suppleres med lokale (indgangsvise) elevråd. Elevrådsmedlemmerne varetager også funktionen som
undervisningsmiljørepræsentanter jf ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”
Elevrådets formål:
•
•

•

At give eleverne på Tradium mulighed for at få indflydelse på relevante forhold i hverdagen - relevante
forhold kan være fælles undervisningsmæssige, faglige og kulturelle samt evt. økonomiske forhold.
At give eleverne på Tradium mulighed for indflydelse på og samarbejde med ledelsen om at
tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø og herunder bidrage til, at de foranstaltninger,
der træffes for at fremme et godt undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt.
at være bindeled og mødested mellem skolens ledelse og elever og mellem forskellige elevgrupper på
skolen og dermed være med til at udvikle sammenhængskraft på skolen.

Elevrådets opgave:
• at samarbejde med og give input til skolens ledelse omkring undervisning, læringsmiljø og andre
generelle spørgsmål vedr. elevernes uddannelse.
• Samarbejdet foregår ved at der diskuteres aktuelle problemstillinger, politikker og spørgsmål.
• At rådgive om retningslinjer, adfærdsregler og politikker på skolen.

Valg af medlemmer til det centrale Elevråd
Det centrale elevråd består af elevrepræsentanter og -suppleanter valgt fra hvert fagområde og en
repræsentant fra EUD Mariager Fjord samt en repræsentant og en suppleant for de studerende fra hhv.
HTX, HHX Rådmands boulevard og HHX Mariager Fjord. PÅ EUD-området er alle elever grundforløbselever
valgbare og på gymnasie-området er alle studerende valgbare.
Elevrådet vil derefter bestå af
1 repræsentant HHX Rådmands boulevard
1 repræsentant HTX Vester allé
1 repræsentant HHX Mariager Fjord
1 repræsentant Merkantil EUD Minervavej
1 repræsentant EUX Merkantil
1 repræsentant Teknisk EUD Blommevej
1 repræsentant EUD Vester Allé
1 repræsentant Teknisk EUX
1 repræsentant Merkantil EUD Mariager Fjord
Valget iværksættes således, at elevrådet kan være på plads snarest mulig efter grundforløbenes start.
Valget gennemføres adskilt i hvert område. De siddende medlemmer af det centrale elevråd gennemfører i
samarbejde med uddannelseslederne valghandlinger og herunder:
1. Sikrer information om valg til alle elever
2. Sikrer information om Det centrale elevråds arbejde og vedtægter

3. Sikrer valghandlingerne gennemføres
4. optælling af stemmer og information om valgt elev samt suppleanter
Valg af elevrepræsentanter til Tradiums bestyrelse og kontaktpersoner for Elevrådet
Der vælges 2 elevrepræsentanter fra det centrale Elevråd til bestyrelsen – disse skal endvidere virke som
kontaktpersoner for Elevrådet ift. dagsordenspunkter.
Elevrepræsentanter vælges for 2 år ad gangen, men forskudt med et års interval, således at der er valg af
en elevrepræsentant en gang om året. Hvis en siddende elevrepræsentant stopper som elev på Tradium,
udtræder denne automatisk af bestyrelsen. Der vælges en ny elevrepræsentant på det næstkommende
møde i det centrale Elevråd.
Møder i det fælles elevråd
Der afholdes min. 3 temamøder i løbet af et skoleår. Mødet indkaldes med min 1 måneds varsel og med
minimum følgende dagsorden – dagsordenen fastsættes af direktøren i samarbejde med elevrådets
kontaktpersoner. Temaerne fastsættes og vælges ift. rådets formål og opgave.
1. Velkomst
2. Præsentationsrunde
3. Dialog med Direktør og chefer ud fra spørgsmål
4. Dagens tema (variabel)
5. Meddelelser fra lokale elevråd
6. Indlæg fra elevrepræsentanterne i bestyrelsen
7. Opsamling på temadagen
8. Eventuelt.
Der tilstræbes at møderne har dialogisk karakter
Det centrale Elevråd arbejder med mange spændende spørgsmål. Der er ingen rigtige eller
forkerte svar, kun vigtige svar – og det er dem eleverne kommer frem til.
Spørgsmål kan fx være:
• Hvordan kan Tradium blive en endnu bedre skole?
• Hvad kan jeg selv gøre som elev?
• Hvordan får vi et godt undervisningsmiljø?
• Hvilke sociale arrangementer mener I, vil styrke sammenholdet?
• Hvad kan vi gøre for at inddrage elever i at spare på strømmen på skolen?
• Hvordan skal skolens alkoholpolitik være?

Lokale elevråd
Der kan nedsættes lokale, indgangsvise eller uddannelsesrettede elevråd på skolens erhvervsuddannelser
eller gymnasier.
De lokale elevråd kan vælge at udarbejde særskilte vedtægter for eget område. Lokale vedtægter skal være
i overensstemmelse med såvel retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 84 af 30.01.2013 ”Bekendtgørelse om
elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet
uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen”.

Alternativt kan hver uddannelse gennemføre elevgruppesamtaler
Uddannelseslederen inviterer en gruppe af elever fra de aktuelle hold til fokusgruppesamtaler. Der skal
min. Afholdes en fokusgruppesamtale hvert halve år på hver uddannelse.
Alle aktuelle hold vælger hver en repræsentant, som de sender til elevgruppesamtalen
Elevgruppesamtalen organiseres og planlægges af uddannelseslederen, som indhenter dagsordenspunkter i
klasserne. Ellers kan der tages udgangspunkt i den sidst afsluttede ETU eller undervisningsevaluering på
uddannelsen samt evt. spørgsmål af generel uddannelsespolitisk karakter, hvor skolen har brug for
elevernes vurdering.
Der udarbejdes et referat af elevgruppens samtale, som udsendes til alle eleverne på holdene
Resultater og indstillinger fra de enkelte elevgruppers samtale tages til generel refleksion og evt.
foranstaltning på uddannelsesleder- eller chefmøder. Principielle spørgsmål bringes videre til det centrale
elevråd.

Disse bestemmelser har lovhjemmel i følgende regler:
LOV nr. 166 af 14/03/2001 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Stk. 3. Eleverne og de
studerende m.fl. skal medvirke til og samarbejde med ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt
undervisningsmiljø og herunder bidrage til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme et godt
undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt.
Og
Bekendtgørelse nr. 84 af 30/01/2013 om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen
voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser
til højere forberedelseseksamen
Elevrådets nedsættelse og valg af medlemmer
§ 7. Ved de i § 1 nævnte institutioner m.v. har eleverne ret til at danne et elevråd.
Stk. 2. På en institution med flere uddannelser eller afdelinger nedsættes ét elevråd for hele
institutionen. Det kan fastsættes i vedtægterne, jf. § 12, stk. 2, nr. 1, at elevrådet herudover kan nedsætte
faste råd for de enkelte uddannelser eller afdelinger på institutionen.
§ 8. Elevrådets medlemmer vælges på et årligt ordinært elevmøde, hvortil alle elever på institutionen
skal indbydes og have adgang med stemmeret. Det kan fastsættes i vedtægterne, jf. § 12, stk. 1, nr. 4, at
det årlige ordinære elevmøde afholdes adskilt på hver afdeling.
Stk. 2. Et elevråd fungerer indtil det næste årlige ordinære elevmøde, eller indtil et nyt elevråd er valgt
på et elevmøde for resten af perioden indtil det næste årlige ordinære elevmøde. Hvis et elevråd i enighed
beslutter at træde tilbage, skal institutionens leder opfordre eleverne til at vælge et nyt elevråd for resten
af perioden indtil det næste årlige ordinære elevmøde.
§ 9. Alle elever på institutionen har valgret og er valgbare til elevrådet.
Stk. 2. På institutioner, der har udbud af erhvervsuddannelser, kan det bestemmes i elevrådets vedtægt,
at elever på en erhvervsuddannelse efter afsluttet skoleperiode bevarer valgret og valgbarhed til og
medlemskab af elevrådet, hvis de efter gennemførelse af en praktikperiode i uddannelsen forventes at
genoptage undervisning på institutionen.

