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TH. LANGS HF & VUC 

- vi bringer dig videre  
Vedtægter for elev- og kursistrådet på TH.LANGS HF & VUC 
Formålet med elev- og kursistrådet 
Elev- og kursistrådet har til formål at varetage elevernes og kursisternes interesser, og at 
udgøre et forum, hvor der er mulighed for at diskutere emner i forhold til uddannelserne og 
studiemiljøet. 
Igennem elev- og kursistrådet, og i dialog med TH.LANGS HF & VUC’s (THL) ledelse, kan den 
enkelte elev og kursist således få indflydelse på uddannelsen og studiemiljøet. 

Elev- og kursistrådets opgaver 
Elev- og kursistrådet har til opgave at: 

 være bindeled mellem de studerende, kursister og THL’s ledelse 
 behandle emner som har en karakter der gør, at de ikke kan løses eller håndteres på 

holdniveau 
 forestå valg af repræsentanter til elev- og kursistrådet 
 deltage med to repræsentanter i THL’s bestyrelse  

Valg til rådet 
Ved starten af hvert skoleår, og senest medio september, foretages valg af nyt elev- og 
kursistråd. 
På HF2 sker valgene i de enkelte klasser: 

 der skal vælges minimum én, højst to repræsentanter fra hver klasse på HF2. 
 hvis flere end to ønsker at stille op, skal de have mulighed for kort at præsentere sig for 

klassen/holdet. 
 derefter anonym afstemning på papirlapper. 
 hvis kun én eller to stiller op er vedkommende dermed valgt. 

Hf-enkeltfag og AVU 
 elevrådets medlemmer vælges på en fællessamling, som er annonceret mindst to uger i 

forvejen. Alle enkeltfags- og AVU-kursister elever på institutionen indbydes og har 
adgang med stemmeret. 

Møder 
Der er minimum to møder pr. semester/halvår. Det første møde i det nye semester bliver 
indkaldt 
af uddannelseschefen. På det første møde skal rådet: 

 vælge en formand/-kvinde, samt en næstformand/-kvinde. 
Disse indtræder samtidig som medlemmer af THL’s bestyrelse, hvor formanden har 
stemmeret. Dog skal den stemmeberettigede være myndig. 
For at sikre kontinuitet tilstræbes det at næstformand/-kvinde vælges blandt de elever 
og kursister som forventer at gå på skolen i både det skoleår de bliver valgt, samt i 
efterfølgende skoleår. 

 lave en mødeplan for resten af semestret. 
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Formanden/-kvinden sørger for at der føres referat, og at dette gemmes digitalt, og er 
tilgængeligt for alle elev- og kursistrådets medlemmer, samt THL’s ledelse. 

Organisation 
 i elev- og kursistrådet har hvert medlem ret til en stemme, som tæller lige meget for 

alle medlemmer. Dog har kun ét medlem fra hver toårig HF-klasse en stemme. 
 elev- og kursistrådet er beslutningsdygtigt, når minimum halvdelen af de hold der har 

foretaget valg er repræsenteret. 
 en beslutning træffes ved simpelt flertal. Der stemmes normalt ved håndsoprækning. 

Der stemmes ved skriftlig afstemning, hvis bare et medlem ønsker det. 
 
Vedtaget efterår 2019. 

Arbejdet for elev-og kursistrådet er i øvrigt underlagt elevrådsbekendtgørelsen: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145142  

 

 


