Vedtekter til elevrådet ved Manglerud skole
Innflytelse:
Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende
avgjørelser. Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet
gjør, er et uttrykk for elevenes vilje. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i
de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør.

Elevrådet
Elevrådet taler elevenes sak og har alltid hensynet til elevene som første prioritet.
Elevrådet består av en tillitsvalgt og en vararepresentant fra hver klasse på alle trinn.
Elevrådsrepresentanter kan stille til gjenvalg. Det er elevene i klassen som bestemmer hvem som
skal representere dem i elevrådet.
Elevrådet er partipolitisk uavhengig.
Det skal innkalles til elevrådsmøte minst tre dager i forveien
Alle elevrådsmøter skal referatføres.
Elevrådet velges på høsten.
Elevrådskontakten, en voksen ansatt ved skolen, leder dette møtet.
én gang hvert semester.
Elevrådsrepresentanter
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.
Klassens elevrådsrepresentant er pliktig til å holde vara orientert om elevrådets agenda.
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.
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.
Stemmerett
Valg og avstemninger avgjøres ved simpelt flertall.
Den tillitsvalgte (elevrådsrepresentanten) har stemmerett på elevrådsmøtene.
Vararepresentanter har stemmerett hvis tillitsvalgte ikke er til stede.
Alle vararepresentanter har stemmerett i møter de deltar i.

