
 Vedtægter for Rudersdal fælleselevråd

Kapitel 1: Rådet

§ 1. Foreningens navn er Rudersdal fælleselevråd

Stk. 2. Rudersdal fælleselevråd forkortes som RFE.

Stk. 3. På alle officielle dokumenter skal foreningen betegnes som Rudersdal fælleselevråd.

§2. Rudersdal fælleselevråds formål er at optimere elevernes skoledag, varetage deres interesserer, 

sammenligne skolers problemer, og at være et fælles talerør for alle elever i Rudersdal kommune, i 

kommunalt regi. 

§ 3.  Rudersdal fælleselevrådsarbejde foregår på tværpolitisk og demokratisk grundlag, og arbejdet 

foregår uafhængigt af partipolitiske interesser.  

Stk. 1 Al fravær i forbindelse med fælleselevråds arbejde betragtes som lovlig fravær.

  

Kapitel 2: Medlemmer 

§ 1. Rudersdal fælleselevråd består af mindst én fra formandsskabet fra de lokale elevråd og én 

interesseret fra skolen, som deltager i RFE’s møder. Derudover vælger skolerne en suppleant, der 

deltager, hvis de faste medlemmer er forhindret. 

Stk. 1. De lokale formænd og næstformand har førsteret, når skolerne skal vælge deres 

repræsentanter til RFE.

Stk. 2. På første møde vælges der tillidsposter i fælleselevrådet, heriblandt en formand, en 

næstformand, en kassér og en sekretær, dog kan den kommunale kontaktperson indstilles som 

sidstnævnte. 

Stk. 3. Formanden skal i samråd med DSE’s elevsupporter, næstformanden og kommunens 

kontaktperson, tage initiativ til at udarbejde dagsordner til kommende møder i RFE. Dagsordner 

skal sendes til fælleselevrådets medlemmer senest en uge før mødet. 

Stk.3.2. Formanden fungerer som fælleselevrådets ansigt udadtil. 



Stk. 4. Alle repræsentanter kan sætte et punkt på dagsordenen ved at kontakte formanden, som har 

ansvaret for at det kommer på dagsordenen.

Stk. 5. Næstformanden supplerer formandens post, og fungerer som ordstyrer til 

fælleselevrådsmøderne. Næstformanden står for meget af det interne arbejde, såsom at sende 

dagsordner ud før møderne og være ordstyrer på møderne.

Stk. 6. De menige medlemmer fungerer som alment medlem med stemmeret til møderne.

Stk. 7. Hvis en af repræsentanterne vælger at forlade fælleselevrådet, skal skolens suppleant træde 

ind i rådet. Skolen skal herefter stille en ny suppleant til rådighed inden næste møde. 

Stk. 8. Det er sekretærens opgave at skrive referater og gøre referaterne tilgængelige for alle 

medlemmer af det fælles elevråd. 

§ 2. I tilfælde af, at et medlem ønsker at forlade Rudersdal fælleselevråd, skal denne give en 

skriftlig besked om fratrædelsen til en fra formandskabet.

§ 3. Observatører er deltagere, som ikke er repræsentanter i fælleselevrådet. Observatører har 

taleret, men ikke stemmeret til møderne. 

Stk. 2. Eventuelle observatører, der ønsker at deltage på møderne, skal henvende sig skriftligt til 

Rudersdal fælleselevråds formandskab, dette gælder også for alle suppleanter.  Der bliver 

orientering om deltagende observatører på dagsordenen, dette gælder dog ikke den kommunale 

kontaktperson eller kontaktpersonen fra Danske Skoleelever. 

§ 4. For at blive valgt som repræsentant eller suppleant for Rudersdal fælleselevråd, skal man gå på 

en af de kommunale folkeskoler. I tilfælde af, at man ikke gør dette længere, så fratræder man 

automatisk sin post i fælleselevrådet.  

§ 5.  RFE er beslutningsdygtige såfremt 2/3 af skolerne er repræsenteret (dvs. 8 ud af kommunens 

11 skoler med en udskolingsafdeling skal være repræsenteret).

§ 6. Der vælges en kassér til at varetage RFE’s økonomiske anliggender. 

Kapitel 3: Møderne 



§ 1. Dagsorden med bilag skal sendes ud en uge før Fælleselevrådets møde.

Stk. 1. Dagsordenen skal indeholde et fast punkt, der hedder eventuelt.

§ 2. Fælleselevrådet skal holde mindst et møde hver 2. måned. Formanden kan dog indkalde til 

ekstraordinære møder, såfremt det bliver nødvendigt.

Stk. 2. Der bliver udarbejdet en årsplan for kommende møder i starten af året.

§ 3. Der er mødepligt til møderne i Rudersdal fælleselevråd.

Stk. 2. Der er pligt til at melde afbud til formandskabet, såfremt man er blevet forhindret i at deltage 

på mødet. 

§ 4. Skolerne af pålagt at dække eventuelle omkostninger for deres repræsentanter, såsom transport 

eller lignende. 

§ 5. Møderne afholdes på Dronninggårdskolen eller Ny Holte Skole.

§ 6. Møderne afholdes i skoletiden og planlægges af formanden, supporter fra DSE og den 

kommunale kontaktperson.

§ 7. Møderne afholdes på rullende dage.

Kapitel 4: Udvalg

§ 1. Fælleselevrådet har ret til at nedsætte udvalg.

Stk. 1. I en arbejdsgruppe kan der sidde 2 – 5 fælleselevrådsrepræsentanter. Ved større 

begivenheder kan antallet udvides. 

Stk. 2. Udvalg kan holde møder udenom resten af fælleselevrådet. 

§ 2. Alle de udvalg der bliver nedsat af Rudersdal fælleselevråd handler på vegne af hele 

fælleselevrådet, men hvis nogle beslutninger har relevans for resten af fælleselevrådet, skal det 

godkendes af fælleselevrådet ved et flertal.

§ 3. Udvalget afrapportere sit arbejde til RFE.

Kapitel 5: Økonomi

§ 1. Der skal laves et budget for RFE’s aktiviteter i starten af skoleåret.



§ 2. Hvis et udvalg har gang i et projekt, som har brug for økonomisk støtte SKAL der fremvises et 

budget for resten af fælleselevrådet.

§ 3. Enhver udgift til Rudersdal fælleselevråd skal godkendes af formandskabet. 

§ 4. Hvis et beløb for et forbrug er over 1.000 kroner, så skal udgiften godkendes af et flertal af 

Rudersdal fælleselevråd.

Kapitel 6: Vedtægtsændringer

§ 1. Alle i Rudersdal fælleselevråd kan stille et ændringsforslag til vedtægterne.

§ 2. Der skal være 2/3 dele der stemmer for et ændringsforslag til vedtægterne, før det kan vedtages.

§ 3. Vedtægterne tages op til genovervejelse hvert halve år og kan tages op til drøftelse ved 

ekstraordinære møder.
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Formanden i RFE: Nicolai (Trørød), nicolaj.burhoj.jerris@gmail.com

Næstformand: Frederikke (Toftevangskolen), tlf. 6140 0201

Kasser: Christoffer (Trørød), tlf. 6015 2283
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