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I denne folder har vi samlet hele elevrådsbekendtgørelsen og givet den 
et nyt sprog, så den er lidt lettere at forstå. Og så har vi også gjort det tydeligt, 
hvad I kan og skal gøre inden for hvert afsnit af bekendtgørelsen. I kan 
også læse om, hvad ledelsen skal gøre, og det er derfor vigtigt, at I holder 
ledelsen op på deres ansvar.

Hvis I møder modstand fra jeres ledelse til at overholde elevrådsbekendt-
gørelsen, så er det vigtigt, at I kontakter os, så vi kan hjælpe jer. Skriv til 
lh@handelselever.dk
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En bekendtgørelse er en sammenskrivning af en lov. Den bliver udar-
bejdet af den myndighed, som er ansvarlig for loven. I det her tilfælde 
er det Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som hører ind under Børne-
og Undervisningsministeriet. Formålet med bekendtgørelser er at skabe 
et bedre overblik over, hvad der er gældende ret på et område. I det 
her tilfælde elevråd.

Det er vigtigt at have for øje, at en bekendtgørelse er lige så juridisk bindende 
som lovgivning. For jer gælder det:

• Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
• Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Hvad er en bekendtgørelse?

Hvilke bestemmelser,
rettigheder og ansvar giver den?

STUK - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Hvem har lavet bekendtgørelsen?
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1. Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse
2. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse
3. Institutioner for forberedende grunduddannelse
4. Private institutioner for gymnasiale uddannelser
5. Gymnasieafdelingen på Sankt Annæ Gymnasium

1. Elevråd: Elevråd eller kursistråd ved de i § 1 nævnte institutioner m.v.
2. Elever: Elever, lærlinge eller kursister på de i § 1 nævnte institutioner m.v.

Anvendelsesområde og definitioner

Det står i bekendtgørelsen
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§ 1. Bekendtgørelsen gælder for:

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:



§ 3. Elevrådet er elevernes repræsentation over for institutionen.

§ 4. Elevrådet varetager gennem samarbejde med bestyrelsen, lederen 
og øvrige personalegrupper elevernes fælles undervisningsmæssige, 
faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på institutionen.
 Stk. 2. Elevrådet har ret til at afgive indstillinger om de forhold, der 
er nævnt i stk. 1.

§ 5. Ved de i § 1, nr. 1 og 2, nævnte institutioner udpeger elevrådet to med-
lemmer til institutionens bestyrelse, af hvilke den ene har stemmeret. Den 
stemmeberettigede skal være myndig.
 Stk. 2. Ved de i § 1, nr. 3, nævnte institutioner udpeger elevrådet en 
tilforordnet til institutionens bestyrelse.
 Stk. 3. Ved de i § 1, nr. 4, nævnte institutioner udpeger elevrådet en 
repræsentant til institutionens bestyrelse. Repræsentanten har ikke stem-
meret i bestyrelsen, medmindre andet er fastsat i institutionens vedtægt.

§ 6. Elevrådet udpeger repræsentanter til alle udvalg m.v., som institutionen 
har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i alminde-
lighed. Det gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevers deltagelse ville stride 
mod anden lovgivning.
 Stk. 2. Elevrådet kan udpege undervisningsmiljørepræsentanter, 
jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Elevrådets opgaver

Det står i bekendtgørelsen
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Det betyder, at I har mere indflydelse, end I lige tror. I er elevernes talerør 
overfor ledelsen, og I har ret til at blive inddraget i beslutningsprocesser. 

I har krav på at have to repræsentanter fra hele institutionen i skole-
bestyrelsen, hvoraf den ene skal have stemmeret. De to skal udpeges 
i fælleselevrådet med repræsentanter fra alle afdelinger. I har ret til at 
have repræsentanter med i råd og udvalg på skolen. Det er især vigtigt, 
at I udpeger en undervisningsmiljørepræsentant, som har krav på at 
sidde i alle relevante udvalg.

Det betyder det rigtigt
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I skal være elevernes stemme. Det er jeres op-
gave at finde ud af, hvad eleverne mener og 
hvilke udfordringer, de har. Og så skal I tage det 
videre til ledelsen. 

Hvis ikke I har to repræsentanter i skolebesty-
relsen, skal I kontakte jeres ledelse og gøre dem 
opmærksomme på, at det har I ret til at have. 
Det er vigtigt, for at elevdemokratiet bliver taget 
seriøst. Vi elever har krav på at være en del af 
skolens ledelse, da skolen er til for os.

I skal udpege en undervisningsmiljørepræsen-
tant. Som bestyrelsesrepræsentant og som 
undervisningsmiljørepræsentant kan I få kur-
ser. Ved interesse skriv til lh@handelselever.dk  

Derfor skal I
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De skal lytte til jer og tage jer alvorligt. De skal 
respektere jeres ret til at blive inddraget i be-
slutningsprocesser, og de skal stille to pladser i 
skolebestyrelsen til rådighed for jer. De skal invitere 
jer til alle møder i skolebestyrelsen. 

Derfor skal ledelsen
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§ 7. Ved de i § 1 nævnte institutioner m.v. har eleverne ret til at danne et elevråd.
 Stk. 2. På en institution med flere uddannelser eller afdelinger ned-
sættes ét elevråd for hele institutionen. Det kan fastsættes i vedtægterne, jf. 
§ 12, stk. 2, nr. 1, at elevrådet herudover kan nedsætte faste råd for de enkelte 
uddannelser eller afdelinger på institutionen.

§ 8. Elevrådets medlemmer vælges på et årligt ordinært elevmøde, hvortil 
alle elever på institutionen skal indbydes og have adgang med stemmeret. 
Det kan fastsættes i vedtægterne, jf. § 12, stk. 1, nr. 4, at det årlige ordinære 
elevmøde afholdes adskilt på hver afdeling.
 Stk. 2. Et elevråd fungerer indtil det næste årlige ordinære elevmøde, 
eller indtil et nyt elevråd er valgt på et elevmøde for resten af perioden indtil 
det næste årlige ordinære elevmøde. Hvis et elevråd i enighed beslutter at 
træde tilbage, skal institutionens leder opfordre eleverne til at vælge et nyt 
elevråd for resten af perioden indtil det næste årlige ordinære elevmøde.

§ 9. Alle elever på institutionen har valgret og er valgbare til elevrådet.
 Stk. 2. Elever på en erhvervsuddannelse og elever i forberedende 
grunduddannelse har valgret og valgbarhed til elevrådet under alle skole- 
og praktikperioder.

§ 10. Elevrådets medlemmer er ulønnede.
 Stk. 2. Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste 
råd, jf. § 12, stk. 2, nr. 1, i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i under-
visningen og registreres ikke som fravær. Mødernes tidsmæssige placering 
og udstrækning skal dog være aftalt med institutionens leder.

Elevrådets nedsættelse
og valg af medlemmer

Det står i bekendtgørelsen
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Der skal afholdes valg til elevrådet én gang om året. Hvordan I afholder
valget, er op til jer, men alle elever har stemmeret og er valgbare til 
elevrådet, også selvom de er i praktik. I tilfælde af, at der ikke er et 
elevråd på skolen, eller hele elevrådet træder tilbage, skal ledelsen 
opfordre til at oprette et elevråd. 

I må ikke blive betalt for jeres arbejde i elevrådet. Det betyder, at det 
er frivilligt arbejde, og det kan være mindst lige så værdifuldt på jeres 
CV som et lønnet job.

Møder i elevrådet må ikke registreres som fravær, hvis de er aftalt 
med ledelsen eller en kontaktlærer. 

Det betyder det rigtigt
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En gang om året skal I afholde valg til elevrådet. 
I skal sørge for at have vedtægter, der sikrer, at 
proceduren omkring valget er god. I skal sørge 
for, at alle elever ved, at de har stemmeret og er 
valgbare til elevrådet. 

I skal sørge for at aftale elevrådsmøder med le-
delsen eller en kontaktlærer, så I ikke får fravær. 
Det betyder ikke, at de skal sidde med til møderne, 
men det betyder, at det skal være aftalt med 
dem, at I holder møde. Hvis jeres ledelse eller 
kontaktlærere kun giver tilladelse til et urimeligt 
få antal møder, så tag kontakt til LH, så hjælper vi. 
Skriv til lh@handelselever.dk  
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Derfor skal I
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De skal arbejde aktivt for, at der er et elevråd på 
skolen. Ledelsen må ikke blande sig i, hvem der 
sidder i elevrådet, og må ikke udelukke elever fra 
at stille op til elevrådet. 

De skal sikre, at I ikke får fravær grundet elev-
rådsmøder, når de er aftalt på forhånd.

Derfor skal ledelsen



Dannelse af lokale elevråd - §7 stk. 2
§ 7.  Ved de i § 1 nævnte institutioner m.v. har eleverne ret til at danne et elevråd.
 Stk. 2. På en institution med flere uddannelser eller afdelinger ned-
sættes ét elevråd for hele institutionen. Det kan fastsættes i vedtægterne, jf. 
§ 12, stk. 2, nr. 1, at elevrådet herudover kan nedsætte faste råd for de enkelte 
uddannelser eller afdelinger på institutionen.
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Paragraf 7 stk. 2 fortjener sit eget afsnit. I denne paragraf står der, at en 
uddannelsesinstitution med flere afdelinger kun har ét officielt elevråd. Det 
betyder, at hvis I f.eks. går på ZBC, der har 6 afdelinger, så kan I ifølge be-
kendtgørelsen kun have ét officielt elevråd - ét fælleselevråd på tværs af 
afdelingerne. I kan godt have et lokalt elevråd på jeres afdeling, men det 
er kun det officielle elevråd, der er fuldt ud dækket af de rettigheder, der 
nævnes i bekendtgørelsen. 

Jeres rektor kan derfor nogle gange finde på ikke at give jer de samme 
muligheder i de lokale elevråd. Det synes vi er et problem, og i LH arbejder 
vi på at få rettighederne ud til alle de lokale elevråd. Men som det står nu, 
så skal I være særligt opmærksomme på at samarbejde med elevråd fra 
andre afdelinger på jeres uddannelsesinstitution. I kan dog stadig være 
et velfungerende lokalt elevråd, da jeres elevdemokratiske dømmekraft er 
lige så valid som i fælleselevrådene - også på trods af paragraf 7 stk. 2. 

Kontakt os, hvis I oplever problemer med samarbejde med ledelsen og på 
tværs, så hjælper vi jer videre. Skriv til lh@handelselever.dk 
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§ 11. Et forslag til elevrådets vedtægter udarbejdes af elevrådet, jf. dog § 15, 
stk. 2, og vedtages på et elevrådsmøde.
 Stk. 2. Alle beslutninger om ændringer af elevrådets vedtægt skal 
vedtages på to på hinanden følgende elevrådsmøder, jf. stk. 1.
 Stk. 3. Elever, der ikke er medlemmer af elevrådet, kan stille forslag til 
ændringer af elevrådets vedtægter.

§ 12. Elevrådets vedtægter skal indeholde bestemmelser om:
1. Elevrådets størrelse.
2. Fremgangsmåden ved valg af elevrådsmedlemmer og eventuelt af 

suppleanter, herunder eventuelt om fast repræsentation for forskellige 
uddannelser eller afdelinger.

3. Afholdelse af det årlige ordinære elevmøde, jf. § 8, stk. 1, herunder hvornår 
mødet senest skal holdes, frister for indkaldelse til mødet og for indgivelse 
af forslag til behandling på mødet samt faste dagsordenspunkter.

4. Afholdelse af øvrige elevmøder, herunder frister for indkaldelse til mødet 
og for indgivelse af forslag til behandling på mødet.

5. Elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse.
6. Fremgangsmåden ved vedtægtsændringer.
 Stk. 2. Elevrådets vedtægt kan indeholde yderligere bestemmelser, 
herunder om:
1. Elevrådets nedsættelse af faste råd for enkelte uddannelser eller afde-

linger på institutionen samt om valg til sådanne råd og deres sammen-
sætning og opgaver.

2. Elevrådets nedsættelse af faste udvalg samt om valg til sådanne ud-
valg og deres sammensætning og opgaver.

3. Elevrådets udpegning af undervisningsmiljørepræsentanter, jf. § 6, stk. 2.

Elevrådets vedtægter og forretningsorden

Det står i bekendtgørelsen
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I laver jeres egne vedtægter. Det er love og regler for elevrådet, og 
det er dem, I skal bruge til at kunne være et ordentligt elevråd. Ved-
tægterne bestemmer, hvordan elevrådet styres. Det er muligt for 
alle elever at foreslå ændringer til jeres vedtægter.

I laver jeres egen forretningsorden. En forretningsorden er et dokument, 
med nedskrevne regler og aftaler, som I kan rette jer efter. Det skal 
hjælpe jer med, hvordan I er et elevråd. Den beskriver omfanget af 
jeres arbejde, så alle i elevrådet er med på hvilken rolle de har og 
hvilket ansvar, de har. Formålet er at sikre, at det I laver i elevrådet 
sker på en hensigtsmæssig måde, hvor der er enighed mellem alle i 
elevrådet.Eksempler kommer på næste side.

Forretningsordenen supplerer vedtægterne. Forretningsordenen 
er med til at udpege interne aftaler, der er nødvendige, for at I som 
elevråd kan fungere i jeres hverdag.

Det betyder det rigtigt

§ 13. Der skal forud for det årlige ordinære elevmøde, jf. § 8, stk. 1, og § 12, stk. 1, 
nr. 3, være foretaget regnskabsmæssig revision af elevrådets regnskab af to regn-
skabskyndige personer, der er udpeget af elevrådet og institutionens leder i forening.

§ 14. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
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1. Lave jeres egne vedtægter
Det er jeres opgave at lave nogle vedtægter 
og vedtage dem på et elevrådsmøde. De skal 
som minimum indeholde noget om:

• Elevrådets størrelse

• Hvordan I afholder valg til poster i elevrådet

• Hvordan I afholder det årlige elevmøde, 
altså valg til at sidde i elevrådet

• Hvordan I afholder elevrådsmøder

• Elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse

• Hvordan er jeres fremgangsmåde, hvis der 
kommer forslag til vedtægtsændringer

• Hvordan I nedsætter udvalg/råd i elevrådet, 
og hvordan man vælges til de udvalg og hvad 
udvalgets opgaver består af:
 1. For de enkelte uddannelser eller af 
    delinger på jeres skole 
 2. For faste udvalg 
 3. Hvordan I udpeger en undervisnings- 
     miljørepræsentant. Husk at det er et  
     krav at have en til den post.

2. Lave en forretningsorden
I skal lave en forretningsorden. Der er ikke nogen 
konkret bestemmelse af, hvad den skal inde-
holde. Forretningsordenen er jeres egne spille-
regler i elevrådet, og det er derfor en god idé, 
at den indeholder det, der er brug for, for at 
kunne fungere. Det kan bl.a. være:

• Hvornår skal der senest indkaldes til elev-
rådsmøder

• Hvornår skal dagsordenen være sendt og 
hvad skal den indeholde

• Hvordan vælges ordstyrer og referent og 
hvem er det

• Hvilket slags referat skal der skrives

• Hvor mange skal være til stede for at mødet 
er gyldigt

• Hvor mange møder skal I afholde

• Hvordan stemmer man ved beslutnings-
punkter

Derfor skal I
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Ledelsen skal støtte jer i udviklingen af jeres ved-
tægter. De skal hjælpe jer, hvis I endnu ikke har 
vedtægter eller er ved at lave eller revidere dem 
og har brug for hjælp og sparring.

Derfor skal ledelsen



§ 15. Institutionens leder er forpligtet til at opfordre eleverne til at danne et 
elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil.
 Stk. 2. Hvis institutionen ikke har et elevråd, kan institutionens leder i 
samarbejde med interesserede elever udarbejde et vedtægtsforslag med 
henblik på at holde et elevmøde, jf. § 11, stk. 1.

§ 16. Institutionens leder skal i samarbejde med elevrådet medvirke til at 
udbrede kendskabet blandt eleverne til elevrådet, herunder rådets virke og 
opgaver, for at styrke den demokratiske forståelse blandt eleverne.
 Stk. 2. Institutionens leder skal løbende sikre et samarbejde med elev-
rådet om at udbrede elevernes kendskab til elevdemokratiet, herunder via 
informationsmateriale, brug af institutionens hjemmeside og information 
om det årlige ordinære elevmøde, jf. § 8, stk. 1, og § 12, stk. 1, nr. 3.

§ 17. Institutionen yder elevrådet tilskud til elevrådsarbejdet, herunder even-
tuelle udgifter til medlemskab af organisationer eller deltagelse i arrange-
menter af elevdemokratisk karakter. Institutionens bestyrelse fastsætter 
tilskuddets størrelse under hensyntagen til et budgetforslag fra elevrådet.
 Stk. 2. Elevrådet kan have andre indtægter end institutionens tilskud 
efter stk. 1.

§ 18. Institutionen stiller et egnet lokale og kontorfaciliteter til rådighed 
for elevrådet. Institutionen stiller endvidere et egnet lokale til rådighed 
til brug for kulturelle, oplysende og organisatoriske møder i regi af elev-
rådsarbejdet, herunder elevmøder.
 Stk. 2. Institutionens leder beslutter, hvordan og i hvilket omfang 
lokalerne kan benyttes.

Institutionens samarbejde med elevrådet

Det står i bekendtgørelsen
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Institutionens samarbejde med elevrådet

Ledelsen på jeres skole har et ansvar for, at der bliver 
oprettet et elevråd, og at alle elever på skolen ved, at 
elevrådet findes. 

Ledelsen giver elevrådet økonomisk støtte, og de dækker 
udgifter til medlemskab af organisationer (fx. LH). Det er 
to uafhængige poster, og ledelsen må derfor ikke tage 
elevrådets penge til at betale medlemskaber og om-
vendt. Elevrådet har sin egen økonomi, og I må også gerne 
søge om penge fra andre steder end skolen. 

Skolen sørger for, at elevrådet har et sted at holde møder 
og arrangementer.

Når de i bekendtgørelsen nævner ‘demokratisk forståelse’,
betyder det for jer, at elevrådet er med til at danne et 
elevdemokrati. Altså give jer og jeres medelever en mulig-
hed for at deltage i beslutninger, ytre sig og mobilisere sig.

Det betyder det rigtigt
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I skal sørge for at udbrede kendskabet til elevrå-
det, eksempelvis gennem klassebesøg, morgen-
samlinger eller materialer. 

I skal udarbejde et budget for elevrådet, så I i 
samarbejde med skolens ledelse kan finde ud af, 
hvor mange penge elevrådet skal have. I finder 
en budget-skabelon på www.elevråd.dk
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Derfor skal I



Ledelsen skal hjælpe jer med at udbrede kend-
skabet til elevrådet. De skal opfordre til, at der er 
et aktivt elevråd på skolen. 

Skolen skal give jer økonomisk støtte, og inddrage 
jer i diskussionen af, hvor mange penge I skal have. 

De skal stille et mødelokale til rådighed for jer. 

De skal dække udgifter til medlemsskaber og 
aktiviteter, I deltager i som repræsentanter for 
elevrådet, eksempelvis LH’s arrangementer.
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Derfor skal ledelsen



Besøg www.elevråd.dk for mere information eller 
skriv til lh@handelselever.dk hvis I har spørgsmål 
eller oplever problemer med jeres elevrådsarbejde.


