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Vedtægter for Rebild Fælleselevråd 

Det kommunale elevråd i Rebild kommune  

 

§1 Det kommunale elevråds navn er:  

Rebild Fælleselevråd (RFE). 

 

§2 Fælleselevrådets hjemsted er på formandens adresse. 

 

§3 Fælleselevrådets formål er at arbejde for at Rebild Kommunes folkeskoleelevers 
uddannelsespolitiske interesser bliver inddraget i kommunes skolepolitik, at elevernes 
stemme bliver hørt i kommunen og at aktivere eleverne i kommunen ved at skabe 
fællesskab mellem eleverne på tværs af skolerne. 

Stk. 1 Fælleselevrådet skal styrke elevdemokratiet i Rebild Kommune og være en kilde til 
inspiration for elevrådene på folkeskolerne i Rebild Kommune, og elevrådene skal altid 
kunne søge sparring i fælleselevrådet. 

 

§4 Fælleselevrådet arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser, og arbejdet foregår på 
et demokratisk og tværpolitisk grundlag. 

 

§5 Fælleselevrådet består af 2 repræsentanter fra hvert elevråd i Rebild Kommunes 
folkeskoler. 

Stk. 1 Elevrådene udvælger selv sine repræsentanter, hvis ingen bliver valgt, tilfalder 
repræsentantskabet formand og næstformand i det enkelte elevråd i en 1-årig periode. 

Stk. 2 Elevrådene udvælger 1 suppleant. 

 

§6 Fælleselevrådet sammenarbejder med Rebild kommunes folkeskolers elevråd. 

 

§7 Ethvert elevråd på folkeskolerne i Rebild Kommune betragtes som kollektivt medlem af 
fælleselevrådet. 

Stk. 1 Jf. §5. De siddende medlemmer i fælleselevrådet har derfor til opgave at 
repræsentere alle elevråd fra folkeskolerne i Rebild Kommune. 
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§8 Elevrådene fra folkeskoler udvælger repræsentanter til fælleselevrådet hvert år inden 1. 
oktober 

 

§9 Regnskabet løber fra d. 1/1 til 31/12.  

Stk. 1 Regnskab aflægges overfor Rebild Kommune/ Børne- og familieudvalg senest d. 31. 
januar i det efterfølgende år. 

Stk. 2 Regnskabet føres af forvaltningens kontaktperson i samarbejde med kasserer i 
fælleselevrådet. 

Stk. 3 Formanden har, som den eneste, ret til at hæve på foreningens giro-og bankkonto. 
Udgifter på beløb over 1.000 kr. skal på forhånd godkendes af forvaltningens kontaktperson. 

 

§10 Fælleselevrådet vedtager budgettet. 

 

§11 Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages på et fælleselevrådsmøde med 2/3 
flertal blandt de deltagende. En ændring af vedtægterne skal meldes ud til fælleselevrådet 
mindst to uger før næste møde.  

Stk. 1 de deltagende repræsentanter skal kunne redegøre for eget elevråds holdning til 
vedtægtsændringer før eventuelle ændringer finder sted 

Stk. 2 Konsekvensrettelser som følge af vedtægtsændringer foretages automatisk. 

 

§12 Fælleselevrådet kan kun nedlægges såfremt der på to på hinanden efterfølgende 
konstitueringsmøder opnås 2/3 flertal herfor. 

Stk. 1 Ved opløsning af fælleselevrådet skal rådets eventuelle midler bruges i 
overensstemmelse med formålet. 

 


