Mellemtrinnets elevråd
Elevrådsvedtægter for Johannesskolens mellemtrin 4.-6. klasse

Navn og sammensætning
Navnet er Mellemtrinnets elevråd og dækker 4.-6. klasse. På skolen er der herudover Lille Elevråd (0. kl - 3.
kl) og Store elevråd (7.-8. kl og 9. klasse). Rådet består af max. 2 repræsentanter fra hver klasse.
Formål
Elevrådet skal tage vare på elevernes interesser på Johannesskolen inden for områderne: Undervisning,
kultur, sport, underholdning, trivsel, fysiske rammer mv. Arbejdet bygger videre på den forståelse af
elevrådets arbejde, som de har tilegnet sig i det Lille Elevråd. Der skal fortsat være fokus på, hvordan man
afholder møder, og hvad det vil sige at være repræsentant for andre.
Rettigheder og Pligter
Rådet skal samarbejde med mellemtrinnets leder, kontaktlærere, årgangskoordinatorer og fællesudvalg.
Rådet skal sørge for at forslag fra eleverne bliver behandlet i elevrådet. Som repræsentant er man valgt for
et år ad gangen. Året går fra valgdag til valgdag. Der er tilknyttet to kontaktlærere til elevrådet.
Hver uge bør der være mulighed for i klassens tid, at klasserepræsentanterne kan drøfte elevrådsarbejdet
med klassen, herunder mødernes dagsorden, så forskellige synspunkter kan komme frem i rådet.
Klasserepræsentanterne skal fortælle klassen om mødets emner og gennemgå referatet efter møderne.
Valg
Valg af repræsentanter foregår i begyndelsen af skoleåret. Elevrådets kontaktlærere sørger for at skrive ud
om valg til elevråd inden udgangen af august via skoleintra og initierer, at elevrådet er klar til sit første
møde i første halvdel af september måned. Ved det første møde konstitueres mellemtrinnets elevråd med
en formand og næstformand valgt af og blandt elevrådets medlemmer.
Inden valget skal de, der ønsker at være repræsentanter, fortælle sin klasse, hvorfor man vil i elevrådet og
evt. hvad man vil arbejde for. Selve valget foregår i klasserne, og man kan kun stemme på elever fra sin
egen klasse.
Der skal være hemmelig afstemning, og hver elev har to stemmer, en pr. repræsentant. Begge stemmer
skal afgives på samme stemmeseddel. Hvis to eller flere kandidater får lige mange stemmer skal der ske
omvalg. Her har hver elev en stemme. Er der herefter fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
Efter valget præsenteres elevrådene for alle eleverne på mellemtrinnet ved en samling. Kontaktlærerne
sørger for fællesbillede og information til skolens webmaster om elevrådets sammensætning.
Elevrådsmøder
 Kontaktlærerne indkalder til møder 6-7 gange på et skoleår.
 Forslag skal være afleveret mindst 10 skoledage inden mødet.
 Dagsordenen skal være udsendt mindst 5 skoledage i forvejen.
 Ved beslutninger i elevrådet skal klasserepræsentanterne tage hensyn til klassens meninger.
 Kontoret skal informeres om elevrådets mødedatoer og tidspunkter. Kontaktlærerne sørger for
dette.

