
 

 

Styrelsesvedtægter Fælleselevrådet i Rødovre Kommune.  

                   

            Januar 2018 

Vedtægter: 

Kapitel 1. Rådet 

§1  

Stk 1. Foreningens navn er ’Rødovre Fælleselevråd’. 

Stk 2. Rødovre Fælleselevråd kan forkortes ’RFE’ eller ’FE’. 

Stk 3. På alle officielle dokumenter skal foreningen betegnes som Rødovre Fælleselevråd. 

§2  

Stk 1. Fælleselevrådets formål er at fremme og styrke elevdemokratiet i Rødovre Kommune og 
at arbejde for Rødovre Kommunes folkeskoleelevers uddannelsespolitiske interesser. 

Stk 2. Fælleselevrådet skal være inspirationskilde for elevrådsarbejdet på alle kommunens fol-
keskoler. 

Stk 3. Fælleselevrådet arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser, og arbejdet foregår på 
et demokratisk grundlag. 

Stk 4. Fælleselevrådet kan udtale sig i alle sager, der forelægges af byrådet eller Børne- Skole-
udvalget. Fælleselevrådet kan på eget initiativ udtale sig om forhold af betydning for folkesko-
len. 

 

Kapitel 2.   Medlemmer 

§ 1 

Stk. 1. FE består af 2-3 repræsentanter fra hver folkeskoles elevråd i Rødovre Kommune. 

Stk. 2. Medlemmer i Rødovre Fælleselevråd skal gå i 7. - 10. klasse. 

Stk. 3. Repræsentanter vælges for ét år ad gangen, og sidder til nye repræsentanter er valgt.  

Stk. 4. Hvis et medlem forlader fælleselevrådet, vælges et nyt medlem fra pågældende skole.     

§2 

Stk 1. Rødovre Fælleselevråd er kollektivt styret, hvilket vil sige, at der ikke er en valgt for-
mand eller næstformand. 

Stk 2. Hvis Rødovre Fælleselevråd skal repræsenteres i sammenhænge uden for rådet vælges 
én eller flere repræsentanter fra sag til sag.   

Stk 3. Fælleselevrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.  

 

 



 

 

§ 3 

Stk 1. Hvis et medlem gentagne gange ikke deltager ved møderne, forsøger én fra Rødovre Fæl-
leselevråd at kontakte medlemmet for at høre, om de fortsat vil være repræsentant for deres 
elevråd/skole. 

Stk 2. Hvis et medlem efter henvendelse fra fælleselevrådet stadig ikke kommer til møderne, 
tager tovholderen for Rødovre Fælleselevråd kontakt til en kontaktlærer fra pågældende sko-
les elevråd. 

 

Kapitel 3. Møderne 

§1 

Stk. 1. Dagsordenen for det kommende møde skrives af de tilstedeværende medlemmer i slut-
ningen af hvert møde. 

Stk. 2. Medlemmerne af Rødovre Fælleselevråd indkaldes af tovholder til fælleselevrådsmøder 
i facebookgruppen senest 3 dage før mødet. 

Stk. 3. Alle medlemmer af Rødovre Fælleselevråd kan tilføje punkter til det kommende møde 
ved at kontakte tovholder. 

§2 

Stk. 1. Tovholder for Rødovre Fælleselevråd skriver referat fra møderne. 

Stk. 2. Tovholder lægger referaterne i facebookgruppen og på 
www.ung2610.dk/Fælleselevrådet.  

§3 

Stk 1. Rødovre Fælleselevråd afholder ét møde pr. måned fra september til juni. 

 

Kapitel 4. Arbejdsgrupper 

§1 

Stk 1. Der kan indkaldes til ekstraordinære arbejdsmøder mellem de faste møder, hvis der skal 
arbejdes ekstra på projekter eller sager. 

Stk 2. Det er frivilligt at deltage i ekstraordinære møder. Der opfordres til at så mange som mu-
ligt deltager. 

 

Kapitel 5. Økonomi 

§ 1 

Stk 1. Ved første møde i et nyt kalenderår skal der fastlægges et budget for det indeværende 
kalenderår. Budgettet skal godkendes af et flertal i Rødovre Fælleselevråd. 

Stk 2. Hvis en udgift overgår 1000,- kr., skal udgiften godkendes af et flertal af Rødovre Fælles-
elevråd. 

http://www.ung2610.dk/Fælleselevrådet

