Retningslinjer for elevrådet på Drottningborg VGS
Privatskoleloven, § 5-3. Elevråd
Vidaregåande skolar skal ha eit elevråd på minst 5 medlemmer med varamedlemmer.
Elevrådet blir valt av elevane ved skriftleg røysting. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen
har teke til om hausten.
Elevrådet skal blant anna fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape eit godt læringsog skolemiljø.
Elevrådet
På Drottningborg velges det to tillitsvalgte representanter (en gutt og en jente) fra hver klasse og
vararepresentanter for disse. (Se retningslinjer for valg av tillitselever). Tillitselevene utgjør skolens elevråd.
Elevrådet konstituerer seg (møter for første gang og velger leder, nestleder og sekretær) så snart alle klassene
har valgt tillitselever. Disse skal velges innen tre uker etter skolestart.
Elevrådsmøte avholdes når elevrådsleder innkaller til det, vanligvis en gang i måneden. Elevrådet er et viktig
organ, og derfor har tillitselevene møteplikt på elevrådsmøtene. På elevrådsmøtene tas det opp saker av
interesse for elevene, samt innmeldte saker fra klassene. Elevrådet kan gi råd til rektor og ta opp saker i møte
med skolens ledelse.
Rektor skal ha kopi av innkalling til og referat fra møtene i elevrådet. Ved behov holdes det felles møter mellom
rektor/skolens ledelse og elevrådet.
Tillitselevene
De som velges som tillitselever fra en klasse vil representere denne klassen i elevrådet, og i forhold til lærere og
skolens ledelse. Derfor bør man avklare med klassen hvilke forventninger man har til tillitselevene. For øvrig er
tillitselevenes oppgaver:


Å møte opp på elevrådsmøtene og delta aktivt i elevrådets arbeid. Om en tillitselev er fraværende,
overføres pliktene til varatillitseleven.



Å holde klassen informert om hva som skjer i elevrådet. Før et elevrådsmøte skal dere orientere klassen
i de sakene som elevrådsstyret har meldt til møtet. Etter elevrådsmøtet skal dere gi klassen et referat fra
møtet. På denne måten blir det lett å engasjere klassen i hva som foregår i elevrådet. Tid til å gjøre dette
skal avtales med kontaktlærer eller faglærer.



Å ta opp saker i elevrådet når elever i klassen ber om det.



Å drøfte læringsmiljø og trivsel i klassen. Tillitseleven skal fremme god kontakt mellom klassen og
lærere, med det formål å få et best mulig læringsmiljø.



Å ta initiativ til konfliktløsning dersom det skulle oppstå konflikter i klassen. Hvis dere ikke kan løse
konflikten sammen med læreren, skal dere som tillitselever gi beskjed til kontaktlærer eller rektor.



Å være aktiv i å skape et godt miljø både i klassen og på skolen generelt.

