
Elevrådet, Læssøesgades Skole 
Det er en rigtig god ide at have et elevråd, selv om det ikke er et lovkrav.  

Med et elevråd får eleverne deres eget formelle organ, som de kan lade arbejde med alle forhold 

vedr. skolen og undervisningen. 

Hvis skolen har 5. eller højere klassetrin, har eleverne ret til at danne et elevråd jf. folkeskolelovens 

§ 46 stk. 2. I henhold til BEK nr 26 af 15/01/2001 -  Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen og i 

ungdomsskolen   er skolens leder forpligtet til at opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis 

eleverne ikke selv tager initiativ hertil. Når der er etableret et elevråd ved skolen, så skal det bl.a. 

være repræsenteret i skolebestyrelsen jf. ”elevindflydelse”. 

Elevrådet består i princippet af 1 eller 2 repræsentanter fra hver af skolens klasser. På større skoler 

med mange elever kan elevrådet blive temmelig stort og uoverskueligt, og derfor vælger man ofte at 

lave en opdeling af elevrådet, så man både har et ”mini-elevråd” for de mindste årgange og et 

”rigtigt” elevråd for de ældste årgange. 

På Læssøesgades Skole har vi organiseret et elevråd i både indskolingen 0.-4.kl. og i udskolingen 

5.-9.kl. Formand og næstformand fra udskolingens elevråd deltager i 4-5 af 

skolebestyrelsesmøderne i den første del af skolebestyrelsesmødet svarende til 1-1,5 time. 

Da der er forskel på børns og voksnes tankegang, kan det være svært at få et elevråd til at fungere 

udelukkende efter de voksnes formelle regler om forenings- og rådsarbejde. 

Elevrådet har en kontaktlærer, der hjælper elevrådet med at få deres møder til at fungere og at få 

videresendt deres evt. forslag og ideer til forbedring af skolen og undervisningen. 

Kontaktlæreren og skolelederen har et fælles ansvar for at elevrådet ikke giver op over for det 

bureaukratiske system, som skolen er underlagt. 

I starten af skoleåret inviterer skolelederen både kontaktlærer, elevrådets formand og næstformand 

til et møde om samarbejdet mellem skolebestyrelse og elevråd. Her drøftes de demokratiske veje for 

elevindflydelse og aftaler om kommunikation, mødeafvikling og -forberedelse. 
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