
VEDTÆGTER

For
TECHCOLLEGE’s FÆLLES ELEVFORUM

§1Navn
Navnet er Fælles Elevforum på TECHCOLLEGE.

§2 Møder i Fælles Elevforum og dets struktur
Der indkaldes til temadag i Fælles Elevforum 2-4 gange årligt.
Fælles Elevforum består af et variabelt antal elever fra TECHCOLLEGE, idet alle elever har mulighed for at 
tilmelde sig temadagen. Det vil sige, at alle afdelinger og gymnasiet kan være repræsenteret ved Fælles 
Elevforum.
TECHCOLLEGE’s direktion er repræsenteret ved hvert Fælles Elevforum.

§3 Valg af elevrepræsentanter til TECHCOLLEGEs bestyrelse
Der vælges 2 elevrepræsentanter til bestyrelsen. Elevrepræsentanter vælges for 2 år ad gangen, men for-
skudt med et års interval, således at der er valg af en elevrepræsentant en gang om året. Hvis en siddende 
elevrepræsentant stopper som elev på TECHCOLLEGE, udtræder denne automatisk af bestyrelsen. Der væl-
ges en ny elevrepræsentant på det næstkommende Fælles Elevforum.

§4 Formål
Formålet med Fælles Elevforum er at give eleverne på TECHCOLLEGE mulighed for at få indflydelse på rele-
vante forhold i hverdagen som studerende på TECHCOLLEGE samt at åbne mulighed for at møde medstu-
derende på tværs af uddannelsesområder. Relevante forhold kan være fælles undervisningsmæssige, faglige, 
kulturelle, personlige og økonomiske forhold.
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§5 Økonomi
Fælles Elevforum ledes og koordineres fra skolens ledelsessekretariat. Der afsættes et beløb årligt til Fælles 
Elevforum, som en del af ledelsessekretariatets budget.
§6 Vedtægtsændring
Indkomne forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte elever på den næst-
kommende temadag.

§7 Lokale elevråd
Der dannes lokale elevråd på skolens colleger og gymnasium. De lokale elevråd kan vælge at udarbejde sær-
skilte vedtægter for eget område. Lokale vedtægter skal være i overensstemmelse med såvel retningslinjerne 
i Bekendtgørelse nr. 84 af 30.01.2013 som vedtægterne for Fælles Elevforum.

§8 Indkaldelse
Invitation til temadag i Fælles Elevforum offentliggøres med ca. 1 måneds varsel synlig for alle elever på 
TECHCOLLEGE. Den vil blive bekendtgjort bl.a. via infoskærme på uddannelsesstederne, TECHCOLLEGEs 
facebook-sider, MySite, Lectio, sms, orientering i klassens time, mail, mycollege og lign.



Af invitationen skal fremgå dagsorden for temadagen, som på hvert møde minimum vil omfatte:
1. Velkomst
2. Præsentationsrunde
3. Dialog med direktion – ordet er frit
4. Dagens tema (variabel)
5. Meddelelser fra lokale elevråd
6. Indlæg fra elevrepræsentanterne i bestyrelsen på TECHCOLLEGE
7. Opsamling på temadagen
8. Opsamling fra lokale elevråd
9. Eventuelt.
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