Koordinering af elevrådene på Vedbæk Skole gældende for skoleåret 2014-2015

Organisering af elevrådene
Vedbæk Skole har 3 elevråd:
 Elevrådet i fløj F for 3.-5.klasse, elevrådslærer RK
 Elevrådet i fløj C for 6.-7.klasse, elevrådslærer MI
 Elevrådet i fløj D for 8.-9.klasse, elevrådslærer CK
Der holdes 7 møder i løbet af skoleåret i skoletiden. Yderligere afsættes der 1-2 møder i afdeling 2
til forberedelse af festen i fløj D.
Valg af elevrådsrepræsentanter
I den første uge af skoleåret besøger elevrådslæreren alle klasserne i fløj F, C og D for kort at
fortælle om arbejdet samt om valgproceduren.
Elevrådslæreren udvælger elevrepræsentanterne evt. i samråd med klasselæreren.
I hver klasse vælges 1 klasserepræsentant og 1 suppleant.
Det er kun klasserepræsentanten, der deltager ved elevrådsmøderne. Ved sygdom er det
klasserepræsentantens opgave at give besked til suppleanten, som så deltager i elevrådsmødet.
Formanden for elevrådet vælges i fløj D.
Næstformanden til elevrådet vælges i fløj C.
Både formand og næstformand har ”mødepligt” i Skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsesdagsorden og referat videregives til elevrådsrepræsentanterne af skolelederen.
Elevrådsmøderne
Skolebestyrelsens møder i skoleåret sættes ind i et årshjul og gives til elevrådslærerne.
Elevrådsmøderne lægges i forhold til skolebestyrelsesmøderne.
De skal lægges i så god tid, at der kan laves et elevrådsreferat, så referatet kan blive behandlet på
et ledelsesmøde inden næste skolebestyrelsesmøde.
Elevrådsmøderne i fløj F, C og D lægges samtidigt næste skoleår, så møderne kan holdes fælles
eller blive splittet op, hvis der er behov for det.
Alle klasselærere skal give tid til, at elevrådsrepræsentanterne kan gennemgå dagsordenen inden
elevrådsmødet. Der laves en aftale.
Alle klasselærere skal også give tid til, at elevrådsrepræsentanterne efterfølgende kan få tid til at
gennemgå beslutningerne fra det sidste elevrådsmøde. Der laves en aftale.
Elevrådsreferater
På referatet skal der være følgende punkter:
 Indledende drøftelser/evaluering af skolens/fløjens arrangementer
 Nyt fra klasserne
 Klasserne ønsker at elevrådet går videre med følgende:
 ESCO
 Værdierne – SMIL, NYSGERRIG og HOP HØJT
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Trivsel – DCUM
iPad
Punkter til Skolebestyrelsen
Vedbæk Skoles 40 års fødselsdag 2.10.2015
Status over årets arbejde ved det sidste elevrådsmøde i skoleåret.

Elevrådslæreren sender referatet til klasselærerne, skoleleder og nærmeste afdelingsleder og
elevrådsrepræsentanterne over elevintra.
Såfremt elevrådslæreren eller nærmeste afdelingsleder/skolelederen kan handle på referatet gøres
dette.
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