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Lærerark 

Rettevejledning til ”10 skarpe om 
dine rettigheder som elev 
*Paragrafferne henviser for folkeskoleelevernes vedkommende til:  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163972 (§ 5, § 6) eller 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182008 (§ 42, § 46).  

 

Og for ungdomsuddannelsernes vedkommende til: 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145142  

 

Spørgsmål med svar i 

parentes 

Uddybning af svar 

Ungdomsuddannelser Folkeskolen 

1: Må eleverne på jeres 

skole lave et elevråd? 

 

Alle (1) 

§ 7. Eleverne har ret til at danne et 

elevråd. 

(På erhvervsrettede 

uddannelsessteder med flere 

uddannelser eller afdelinger nedsættes 

der som minimum ét elevråd for hele 

institutionen.) 

§ 46. Ved hver skole, som har 5. 

eller højere klassetrin, har 

eleverne ret til at danne et elevråd 

2: Skal skolen hjælpe 

elevrådet? 

 

Alle (2) 

§ 17. Institutionen yder elevrådet 

tilskud til elevrådsarbejdet, herunder 

eventuelle udgifter til medlemskab af 

organisationer eller deltagelse i 

arrangementer af elevdemokratisk 

karakter. 

§ 18. Institutionen stiller et egnet lokale 

og kontorfaciliteter til rådighed for 

elevrådet. 

§ 5. Skolens leder kan inden for 

kommunalbestyrelsens og 

skolebestyrelsens beslutninger 

anvende en del af skolens 

samlede bevilling som et årligt 

tilskud til elevrådsarbejdet. 

 

§ 6. Skolen stiller et egnet lokale 

og kontorfaciliteter til rådighed for 

elevrådet. 

3: Må elevrådet selv tjene 

penge til sit arbejde? 

 

Alle (x) 

§ 17. stk 2. Elevrådet kan have andre 

indtægter end institutionens tilskud. 

”I kan også vælge at lave noget 

arbejde, eller afholde nogle 

arrangementer for at på den 

måde indtjene nogle penge til 

elevrådet.” (Kilde: Danske 

Skoleelever) 

4: Hvem vælger elevrådet? 

 

Alle (1) 

§ 8. Elevrådets medlemmer vælges på 

et årligt ordinært elevmøde, hvortil alle 

elever på institutionen skal indbydes 

og have adgang med stemmeret. 

§ 2. Valg afholdes hvert år inden 

udgangen af oktober måned. 

5: Hvem kan vælges til 

elevrådet? 

 

Alle (1) 

§ 9. Alle elever på institutionen har 

valgret og er valgbare til elevrådet. 

§ 2. Alle elever på skolen har 

valgret og er valgbare til 

elevrådet. 
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6: Får man fravær, hvis 

man er til elevrådsmøde, 

mens ens 

klassekammerater har 

undervisning? 

 

Ungdomsuddannelser (1) 

Folkeskole (2) 

 

§ 10 stk. 2. Nej, deltagelse i 

elevrådsmøder, herunder deltagelse i 

møder i faste råd jf. § 12, stk. 2, nr. 1 i 

undervisningstiden sidestilles med 

deltagelse i undervisningen og 

registreres ikke som fravær. 

*Det er vigtigt at uddybe betydningen 

for eleverne: Alt demokratisk arbejde 

(eks. også byrådspolitik), giver ikke 

fravær. 

(ikke relevant) 

7: Har eleverne ret til at 

være en del af skolens 

bestyrelse? 

 

Gymnasier, erhvervsskoler 

og AVU - § 5. (1) 

 

Private gymnasier, 

studenterkurser og hf-

kurser - § 5 stk. 2. (x) 

 

Folkeskole (2) 

§ 5. Elevrådet 

udpeger to 

medlemmer til 

institutionens 

bestyrelse. 

§ 5 stk. 2. 

Elevrådet 

udpeger en 

repræsentant til 

institutionens 

bestyrelse.  

§ 42. Eleverne har ret til to 

repræsentanter i 

skolebestyrelsen.  

Der er nogle punkter, hvor 

elevrepræsentanterne dog ikke 

må være med på. Det gælder 

blandt andet personsager, som 

ansættelser, fyringer og samtaler 

om specifikke elever. 

8: Må eleverne bestemme 

noget i bestyrelsen? 

 

Folkeskole (2) 

 

Gymnasier, erhvervsskoler 

og AVU - § 5. (x) 

 

Private gymnasier, 

studenterkurser og hf-

kurser - § 5 stk. 2. (1) 

§ 5. Af de to 

medlemmer har 

den ene 

stemmeret. Den 

stemmeberettige-

de skal være 

myndig. 

§ 5 stk. 2. 

Repræsentanten 

har ikke 

stemmeret i 

bestyrelsen, 

medmindre andet 

er fastsat i 

institutionens 

vedtægt. 

§ 42. Stk. 5. Alle 

skolebestyrelsens medlemmer, jf. 

stk. 1 og 2, har stemmeret.  

9: Kan eleverne få 

indflydelse på skolens 

andre udvalg? 

 

Ungdomsuddannelser (x) 

 

Folkeskole (1) 

§ 6. Elevrådet udpeger repræsentanter 
til alle udvalg m.v., som institutionen 
har nedsat til at behandle spørgsmål af 
betydning for eleverne i almindelighed. 
Det gælder dog ikke udvalg m.v., hvor 
elevers deltagelse ville stride mod 
anden lovgivning. 
* Vigtigt at uddybe: I praksis har alt på 
skolen betydning for eleverne - også 
samarbejdsudvalg og 
sikkerhedsudvalg, så hvis de vil sidde 
med der, har de krav på det.  

§ 46. Elevrådet udpeger 

repræsentanter for eleverne til 

udvalg m.v., som skolens leder 

har nedsat til at behandle 

spørgsmål af betydning for 

eleverne i almindelighed. 

10: Hvilken organisation 

kan elever på din 

uddannelse søge hjælp 

hos, hvis I vil have mere 

indflydelse eller udvikle 

jeres elevrådsarbejde? 

EUD/EUX-merkantil- og HHX-elever:  

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) 

http://www.handelselever.dk/  

 

EUD/EUX-teknisk og HTX-elever: 

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) 
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http://eeo.dk/  

 

STX-, HF- og IB-skoler: 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) 

http://www.gymnasieelever.dk/  

 

Grundskolen: 

Danske Skoleelever (DSE) 

http://skoleelever.dk/  

 

 


