Vedtægter
for
Elevrådet ved Skive Tekniske Skole
gældende for skoleåret 2015-2016
§ 1.

Elevrådet består af mindst 13 elevrepræsentanter.

§ 2.

Følgende uddannelsesområder er repræsenteret i Elevrådet med
mindst hver 1 elevrepræsentant:
- grundforløb 1:

en elev pr. indgang

- grundforløb 2 og hovedforløbet – mindst en repræsentant fra
følgende afdelinger
o Snedker/maskinsnedker
o Industrioperatør
o Tømrer
o Værktøjsmager
o Elektriker
o Boligmontering
o Serviceassistenter
o Teknisk Designer
- Teknisk Gymnasium – HTX - en repræsentant.
§ 3.

Der afholdes et årligt ordinært elevrådsmøde adskilt på hver
afdeling. Alle elever på skolen skal indbydes og have adgang til
stemmeret

Valgperioden vil normalt svare til en skoleperiode (5 - 20 - 40 uger)
Medlemskabet af elevrådet kan dog bevares, såfremt
undervisningen efter praktikperioden genoptages på skolen.
Valg af formand og næstformand:
- valgperioden svarer til en skoleperiode (20 - 40 uger)
Valg af 2 elevrepræsentanter til skolens bestyrelse:
- valgperioden er mindst 1 år.
§ 4.

Suppleanter vælges løbende
- 1 for hver elevrepræsentant

§ 5.

Elevrådet fastlægger budget for det kommende år på det
første møde i et nyt skoleår (august).
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§ 6.

Elevrådet foretager regnskabsaflæggelse for det forgangne år på
det sidste møde i et skoleår (juni).

§ 7.

Elevrådets vedtægter revideres på det første møde i et skoleår
(august).

§ 8.

Såfremt 50 elever ytrer ønske herom, afholdes der elevmøde,
hvortil alle skolens elever har adgang med stemmeret. Indkaldelse
foregår ved opslag i alle undervisningsafdelinger.

§ 9.

Såfremt elevrådet ønsker det, kan der afholdes elevrådsmøde,
hvortil alle skolens elever har adgang.

§ 10. Der afholdes elevrådsmøde 4 gange om året og derudover efter
ønske og behov.
§ 11

Elevrådsrepræsentanten informerer de relevante afdelinger om
elevrådets aktiviteter og beslutninger. Der skrives referat efter hvert
møde og det kan findes på skolens intranet

§ 12. Valgte elevrådsrepræsentanter i Skive Tekniske Skoles bestyrelse
informerer Elevrådet om bestyrelsesarbejdet enten skriftligt eller
mundtligt på Elevrådets møder.
§ 13. Skolens ledelse deltager i elevrådsmøderne.
§ 14. Skolens lærere vælger 1 lærerrepræsentant til Elevrådet.
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