Elevdemokrati og elevinddragelse

10 skarpe om dine rettigheder
som elev
1
Ja

X
Nej

2
Måske

Ja, skolen skal stille
lokaler til rådighed for
elevrådet.

Ja, skolen skal afsætte
penge til
elevrådsarbejdet.

Nej, det er ikke
elevrådets opgave at
tjene penge.
Alle skolens elever.

Ja, elevrådet kan have
andre indtægter end
skolens tilskud.
Skolens ældste elever.

Ja, skolen skal både
stille lokaler til rådighed
for elevrådet og støtte
elevrådsarbejdet
økonomisk.
Ja, men højest 5.000 kr.
om året.

5: Hvem kan vælges til
elevrådet?

Alle elever er valgbare.

6: Får man fravær, hvis man er
til elevrådsmøde, mens ens
klassekammerater har
undervisning?
7: Har eleverne ret til at være
en del af skolens bestyrelse?

Nej, deltagelse i
elevrådsmøder
registreres ikke som
fravær.
Ja, elevrådet udpeger
to medlemmer til
skolens bestyrelse.

Alle elever, der har
mere end et år tilbage
på skolen er valgbare.
Ja, det er jo ens eget
valg at stille op til
elevrådet.

1: Har eleverne på jeres skole
ret til at lave et elevråd?
2: Skal skolen hjælpe
elevrådet?

3: Må elevrådet selv tjene
penge til sit arbejde?
4: Hvem vælger elevrådet?

8: Må eleverne bestemme
noget i bestyrelsen?

9: Kan eleverne få indflydelse
på skolens andre udvalg?

10: Hvilken organisation kan
elever på din uddannelse søge
hjælp hos, hvis I vil have mere
indflydelse eller udvikle jeres
elevrådsarbejde?
(Find selv ud af, hvad
forkortelserne står for)

1

Nej, eleverne må som
udgangspunkt kun
udtale sig, men ikke
stemme.
Ja, eleverne har ret til at
deltage i alle skolens
udvalg, så længe det
ikke er i strid med andre
love.
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Ja, elevrådet udpeger
et medlem til skolens
bestyrelse.

Ja, hvis der er to elever
i bestyrelsen, må den
ene stemme.
Ja, eleverne har ret til at
deltage i alle skolens
udvalg.

EEO

Lærerne og eleverne
vælger hver halvdelen
af elevrådet.
Alle elever, der har gået
mindst et år på skolen
er valgbare.
Ikke relevant.

Ja, eleverne har ret til to
repræsentanter i
bestyrelsen, men der er
nogle punkter hvor
elevrepræsentanterne
ikke må være med.
Ja, de må begge
stemme.

Nej, eleverne skal
fremføre sine
synspunkter i elevrådet
eller bestyrelsen.
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