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Til de på høringslisten opførte organisationer mv. 

 

Høring over udkast til ny elevrådsbekendtgørelse og udkast til æn-

dring af bekendtgørelse om institutioner for forberedende grund-

uddannelse mv. 

Hermed sendes udkast til ny elevrådsbekendtgørelse samt udkast til æn-

dring af bekendtgørelse nr. 478 af 26. april 2019 om institutioner for 

forberedende grunduddannelse m.v. i høring.  

 

Udkastet til elevrådsbekendtgørelse vil erstatte bekendtgørelse nr. 84 af 

30. januar 2013 om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddan-

nelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt pri-

vate gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelses-

eksamen. 

 

Eventuelle høringssvar bedes senest den 22. november 2021 sendt til: 

Stuk.ke@stukuvm.dk I emnefeltet bedes angivet: Høringssvar – elev-

rådsbekendtgørelse. 

 

Bekendtgørelsesudkastene offentliggøres på www.høringsportalen.dk. 

 

Ændringerne foretages efter ønske fra elevorganisationerne for ung-

domsuddannelserne. 

 

Elevorganisationerne har fremsat en række ønsker til ændring af elev-

rådsbekendtgørelsen bl.a. begrundet i, at institutionslandskabet har æn-

dret sig, og at reglerne dermed ikke er tidssvarende. Visse af ændrings-

forslagene forudsætter ændring af de institutionslove, som bekendtgørel-

sen er udstedt i medfør af, mens andre ændringsforslag kan gennemføres 

inden for gældende lovgivning. I udkastet til ny elevrådsbekendtgørelse 

er medtaget ændringer, der kan gennemføres inden for de eksisterende 

lovhjemler. Ændringsforslag, der kræver lovændring, vil indgå i Børne- 

og Undervisningsministeriets løbende arbejde om udvikling af instituti-

onslovgivningen. 
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Udkastet til ny elevrådsbekendtgørelse omfatter følgende ændringer: 

 FGU-elever nævnes direkte i bekendtgørelsen (titel, indledningen 

og § 1). 

 Elever i erhvervsuddannelser vil bevare valgret og valgbarhed 

ved tilknytning til institutionen efter seneste skoleperiode, herun-

der en afsluttende praktikperiode i uddannelsen. Erhvervsuddan-

nelseselever vil således have valgret og være valgbare under alle 

skole- og praktikperioder i deres uddannelse. Tilsvarende vil gæl-

de for FGU-elever (§ 9, stk. 2). 

 Fremgangsmåden ved ændring af elevrådets vedtægter gøres me-

re fleksibel (§ 11). 

 Konsekvensændringer som følge af ovennævnte ændringer (§ 5, 

stk. 2, § 12, stk. 1, § 13, § 16, stk. 2). 

 

Udkastet til ændring af bekendtgørelse om institutioner for forberedende 

grunduddannelse omfatter følgende ændringer: 

 Ophævelse af paragraffer vedrørende elevråd (§ 38 og § 39). 

 

Det følger af § 38 i bekendtgørelse om institutioner for forberedende 

grunduddannelse, at de regler, som er fastsat for elevråd ved institutioner 

for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervs-

rettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser 

til højere forberedelseseksamen, finder tilsvarende anvendelse for elevråd 

ved institutioner for forberedende grunduddannelse. Med udkastet til ny 

elevrådsbekendtgørelse vil elevråd ved FGU-institutioner blive direkte 

omfattet af elevrådsbekendtgørelsen. 

 

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. 

 

Bilag: 

 Udkast til ny bekendtgørelse om elevråd. 

 Udkast til ændring af bekendtgørelse om institutioner for forbe-

redende grunduddannelse. 

 Høringsliste. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nina Topp 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 55 05 

nina.topp@stukuvm.dk 

 


