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Hei og velkommen skal du være til Elevtinget!

Vi ungdom møtes altfor ofte av 
umyndiggjørende voksenpersoner som 
avfeier engasjementet vårt som søtt, 
og elevrådet vårt som et tullete, 
lovpålagt liksomdemokrati.
Det er vi som dag ut og dag inn 
kjeder oss gjennom tavle-
undervisningen som 
norsklæreren har vært trofast mot 
siden foreldrene våre gikk på 
skole. Det er vi som går på skole i 
bygg som råtner, og det er vi 
som testes i ubrukelige quizkunn-
skaper. 
Vi kjenner problemene på skolene våre. Og 
det er de som kjenner problemene best, som best 
kan løse dem.

Derfor er det med stor glede at jeg får æren av å invitere deg til årets 
beste event. Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte. Her samles 
600 elevrepresentanter fra skoler og lærlingråd over hele landet for å 
påvirke morgendagens skolepolitikk. 

Elevorganisasjonen er den eneste interesseorganisasjonen av, med og for 
elever og lærlinger i Norge. Vi organiserer nesten 180 000 elever og lær-
linger, og på Elevtinget får du muligheten og ansvaret for å sørge for at 
elevene på nettopp din skole eller lærlingene i ditt lærlingråd blir hørt.

Fritt skolevalg eller nærskoleprinsippet? Flere eller færre 
karakterer? Eksamen eller ikke eksamen? Dette er eksempler på 
spørsmål du kan få være med på å diskutere på Elevtinget. Det som 
diskuteres forblir dessuten ikke i møtesalen på Gardermoen - det tas med 
inn på Stortinget og i alle rom hvor vi kan påvirke og realisere elevenes og 
lærlingenes politikk som vi har gjort så mange ganger før.
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For det du snakker om på talerstolen på Elevtinget kan bli til 
virkelighet. Norges elever har lenge snakket om at innholdet skolen i dag 
er utdatert, og at det er så mye å gå gjennom at man ikke får tid til å lære. 
Derfor startet vi i 2015 en diskusjon om hvilke temaer som bør inn og ut av 
skolen. Dét har resultert i en læreplanreform! Fra og med 2020 skal vi lære 
mer om temaer som demokrati, livsmestring og bærekraftig utvikling, og 
vi får mange færre kompetansemål å gape over. For eksempel har 129 
kompetansemål i KRLE blitt til 41! Det gir oss muligheten til å faktisk 
fordype oss og forstå det vi skal lære. 

Alt Elevorganisasjonen har fått gjennomslag for har startet som et forslag 
fra en elev på Elevtinget: gratis skolebøker, elevråd på alle skoler, rett til å 
gå på videregående skole, og mye mer. Derfor håper jeg du vil komme på 
årets beste og viktigste møte 2. - 6. mars på Thon Hotel Congress 
Gardermoen.

Vi ses der!

Med vennlig hilsen,

Alida de Lange D’Agostino
Leder i Elevorganisasjonen
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Til  Elevorganisasjonens medlemskoler, Landsstyret, Sentralstyret, 
 Fylkeslagene, Generalsekretær, OD-styret, Hovedkomiteen, ODs 
 sekretariat, distriktskomiteene, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen 

1. innkalling til Elevtinget 
Landsstyret kaller med dette inn til det 21. ordinære Elevting. 

Elevtinget vil finne sted på Thon Congress Gardermoen 2. - 6. mars 2020. Møtet 
åpner mandag 2. mars klokken 13.00.

Følgende saker skal behandles på Elevtinget 2020:

- Konstituering av Elevtinget
- Valg av ordstyrere og referenter
- Valg av to (2) protokollunderskrivere
- Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler
- Valg av redaksjonskomitéer
- Årlig beretning fra Sentralstyret, Landsstyret, Valgkomiteen, 
 Desisjonskomiteen, Operasjon Dagsverk og Generalsekretær
- Endringer i Vedtektene
- Endringer i Politisk måldokument
- Politiske prioriteringer for perioden 2020/2021
- Arbeidsprogram for perioden 2020/2021
- Forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte
- Fastsetting av medlemskontingent

Valg av:
- Prosjekt for Operasjon Dagsverk 2020
- Én (1) leder
- Én (1) generalsekretær
- To (2) nestledere
- Inntil ni (9) sentralstyremedlemmer
- Én (1) fag- og yrkesopplæringsansvarlig
- OD-styret
- Desisjonskomiteen
- Valgkomiteen
- Revisor
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Om diskusjonsnotatene
Grunndokumentene er grunnmuren til Elevorganisasjonen. I disse står det 
hva vi skal være, gjøre og mene, og dette er det dere som skal bestemme. 
Det er dere som skal bestemme hva vi mener om fraværsgrensa, 
hvordan vi skal treffe medlemmene og hvorfor vi eksisterer. 
Dette skal gjøres på Elevtinget, og er deres mulighet til å forme 
Elevorganisasjonen.

På Elevtinget 2020 skal disse grunndokumentene behandles:
- Politisk måldokument- alt vi mener
- Politiske prioriteringer- våre aller viktigste kampsaker
- Arbeidsprogram- alt vi skal gjøre i løpet av en periode
- Vedtekter- våre “lover og regler”- organisasjonens oppbygging

For at vi skal få så gode grunndokumenter som mulig er det viktig at dere 
har diskutert grunndokumentene på skolen eller i elevrådet. Er det noe 
dere synes bør endres? Er det noe som kan legges til, eller som bør 
fjernes? For å gjøre denne jobben litt enklere, har vi laget tre
diskusjonsnotat som dere kan bruke når dere jobber med forslag.

Jobben til delegaten og observatøren fra skolen din på Elevtinget er å 
representere skolen deres. Dette gjøres gjennom gode forberedelser og 
diskusjoner i forkant av møtet. Bruke disse diskusjonsnotatene i 
forberedelsene, for å inkludere elevrådet og elevene på skolen i 
behandlingen av grunndokumentene.

Her kan du sende inn forslag til grunndokumentene:
https://elev.no/elevtinget/forslag/

https://elev.no/elevtinget/forslag/
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Diskusjonsnotat for politikk
Hva mener skolen din Elevorganisasjonen skal mene?

Det er elever som kjenner sin skolehverdag best. Det er vi som kjenner 
skolehverdagen på kroppen. Det er vi som skal lære sidemål og 
fremmedspråk, vi som skal lære å mekke og skru. Det er vi som venter på 
en helsesykepleier som nesten aldri er der, og vi som sloss for å bli tatt 
på alvor. Det er vi elever som er hovedpersonen i norsk skole, og da må vi 
også få lov til å være med på å bestemme hvordan skolen vår skal se ut. 

Derfor har vi i Elevorganisasjonen vårt politiske måldokument. Her har vi 
samlet alt elevene tidligere har ment om norsk skole. Det vi skal på 
Elevtinget, er å se hva elevene som går på skolen akkurat nå mener. Hva 
tenker dere for eksempel om: 

- Hvordan skal utstyrspakkene se ut for de yrkesfaglige 
 utdanningsløpene?
- Hvilke regler skal gjelde for mobilbruk på skolen?
- Hvordan skal man organisere fagvalg på videregående?

Alt dette skal diskuteres på skolen og i elevrådet. Dette er noen av de 
sakene som blir aktuelle på Elevtinget. Det aller viktigste er at dere tar 
med dere det elevene på deres skole mener er viktigst på Elevtinget. Det 
nåværende politiske måldokumentet er på over 60 sider, og det er mye å 
sette seg inn i. Derfor er det viktig at dere snakker med elevene på deres 
skole om hva som engasjerer dem, og tar med dere det til Elevtinget. På 
Elevtinget skal alt dette, og mer til, diskuteres og bestemmes. 

I tillegg til Politisk måldokument der alle meningene står, har vi et behov 
for å vite hva vi skal fokusere ekstra mye på det neste året. Derfor har vi 
politiske prioriteringer. De pleier å bestå av en tekst der man beskriver hva 
som er dårlig i dag, og så en punktliste med det man ønsker å gjøre med 
problemet.

- Hva mener dere at er de største problemene i norsk skole i  dag? 

- Hva må Elevorganisasjonen jobbe ekstra hardt for det neste året?  
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Vi ønsker dere lykke til med diskusjonen, og husk: Det er dere som avgjør 
hva hele Elevorganisasjonen skal kjempe for. Det er dere som er elever, og 
dere som vet best hvordan skolen er! 

Elevdemokratisk hilsen, 
Forberedende komité for politikk

Thelma Hvidsten Hem
Daniel Karlsen
Alva Mathilde Sunde Gjersøe
Ola Nyhus
Marie Victoria Pedersen
Ole Kristian Lona Moa
Aslak Berntsen Husby
Birk Arildssønn Blekken 

forbkom.politikk@elev.no
elev.no/elevtinget/elevtingsforberedende-komiteer/

mailto:forbkom.politikk%40elev.no?subject=
http://elev.no/elevtinget/elevtingsforberedende-komiteer/
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Diskusjonsnotat for arbeidsprogram
Hva mener skolen din Elevorganisasjonen burde jobbe med?

Hva er arbeidsprogram?
Kort fortalt er arbeidsprogrammet hva Elevorganisasjonen og Operasjon 
Dagsverk skal gjennomføre av arbeidsoppgaver i løpet av en periode, og 
det er på Elevtinget din skole får muligheten til å påvirke dette gjennom 
debattene om forslaga som stemmes over. 

Forberedende komite for arbeidsprogram skal komme med et forslag (en 
innstilling) til arbeidsprogrammet for den neste perioden. Dette forslaget 
vil ta utgangspunkt i de innspillene komiteen får fra Elevorganisasjonens 
medlemsmasse. Derfor er det viktig at disse innspillene kommer tidlig i 
arbeidet. Vi vil ha alle perspektiver slik at både du som er ungdomsskole-
elev, videregåendeelev, yrkesfagelev og lærling føler seg hørt.  
Arbeidsprogrammet for perioden 19/20 finner du på 
https://elev.no/nedlastinger/ under grunndokumenter. 
Arbeidsprogrammet kan være lurt å bruke og se gjennom hvis du har lyst 
til å komme med innspill til komiteen og hvis du har lyst på en bedre 
forståelse på hva arbeidsprogrammet egentlig er. 

Har du noen spørsmål eller innspill til komiteen? Send en e-post til 
forbkom.arbeidsprogram@elev.no!

Ting å diskutere i elevrådet og med elevene på skolen Elevorganisasjonen 
er en organisasjon som jobber politisk og organisatorisk. Det vil si at vi 
aktivt jobber med å være ut i media med saker, drikke kaffe og snakke 
med politikere, verve skoler og mektiggjøre elevråd for å gjøre de sterkere 
og mer uavhengige organer.  

Medlemskontakt
I Elevorganisasjonen jobber de tillitsvalgte aktivt med å forbedre 
medlemskontakten mellom organisasjonen og medlemsmassen. Hvert år 
gjennomfører vi elevrådsturneen som har sitt formål i å gjøre 
medlemmene våre kjente med Elevorganisasjonen samt lære opp 
elevrådene i å gjøre et godt elevrådsarbeid. Fra elevene får vi ofte 
blandede tilbakemeldinger om hva de syns om medlemskontakten, noen 
syns den er helt grei mens andre fortsatt ønsker tettere kontakt. Samtidig 

https://elev.no/nedlastinger/
mailto:forbkom.arbeidsprogram%40elev.no?subject=
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sliter vi ofte med å engasjere på for eksempel arrangementene våre. 

- Hvordan kan Elevorganisasjonen engasjere elever og lærlinger?

- Hvordan kan man bedre inkludere skoler og elev- og lærlingråd i
 diskusjonene på Elevtinget?

- Hvordan kan man sørge for at flere føler seg forberedt til 
 debattene på Elevtinget?

- Hvordan kan fylkeslagene få bedre kontakt med elevene og 
 lærlingene? 

Medlemstilbud
For å være elever og lærlingers egen organisasjon er det 
grunnleggende at Elevorganisasjonen har solide og gode 
medlemstilbud som er tilpasset mangfoldet i medlemsmassen. 

Hva syns dere om de medlemstilbudene Elevorganisasjonen har å tilby i 
dag? (Rettighetshjelpen, EO - fondet, Elevrådsturneen, Skolestartpakken)

Burde det være flere medlemstilbud? Isåfall hva skal disse 
tilbudene være?

Organisasjonsutvikling
Elevorganisasjonen sammen med medlemsmassen er i stadig endring og 
det er av den grunn viktig å se utover, men også innover på våre kvaliteter 
og mangler. Samtidig skal vi alltid jobbe kontinuerlig med å finne 
løsninger på våre utfordringer. Det må derfor legges til rette for at 
organisasjonen skal ha gode forutsetninger for å nå ut og engasjere. 

Hvordan kan vi aktivt bli bedre til å inkludere for eksempel lærlinger og 
ungdomsskoleelever i Elevorganisasjonens arbeid?

Hvordan skal man skolere tillitsvalgte i organisasjonen for å best mulig 
inkludere ungdomsskoler og lærlinger? 

Burde Elevorganisasjonen samarbeide med andre organisasjoner? 
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Med vennlig hilsen,

Forberedende komite for arbeidsprogram
Tobias Dahle 
Odin Hovland Stahlsberg
Renate Børstad Jakobsen
Aurora Mittun Kvilekval
Julie Matre Stople
Rebeka Eninga
Martine Stavå
Sara Houge
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Diskusjonsnotat for vedtekter
 
Vedtektene er Elevorganisasjonens grunnlov. Det er vedtektene som 
bestemmer hvem vi er, hva vi heter og hvordan vi skal organisere oss. For 
eksempel, er det vedtektene som sier at skolene skal sende 
representanter til Elevtinget, at organisasjonen skal opprette lokallag og 
at det er medlemmene våre som skal bestemme hvordan organisasjonen 
skal se ut. 

På Elevtinget samles elever fra hele Norge for å diskutere hva Elev-
organisasjonen skal mene og gjøre. Vedtektsdebatten legger grunnlaget 
for alt det andre som vedtas på Elevtinget, og dette grunnlaget kan du 
være med på å forme. Man kan sende inn forslag til vedtektene på 
elev.no/elevtinget/forslag, men vær obs på at fristen går ut 17. februar, 
som er to uker før Elevtinget!

 
Ønsker du hjelp?
Forberedende komite for vedtekter hjelper gjerne til med formuleringer 
hvis du ser at det er vanskelig å lage gode forslag til endringer. Vi svarer 
også gjerne på spørsmål eller andre henvendelser. Ta kontakt på 
forbkom.vedtekter@elev.no eller 22 99 37 00 hvis du har noe på hjertet.

Har du helt konkrete forslag til vedtektene? Gå inn på 
elev.no/elevtinget/forslag for å sende dem inn!

 
Ting å diskutere i elev- eller læringrådet i forkant av Elevtinget:

Elevtinget
Elevtinget er det nest største landsmøtet i Norge med 600 deltakere. Alle 
medlemskoler eller lærlingråd kan sende to representanter: én delegat 
med stemmerett og én observatør uten stemmerett. Bortsett fra stemme-
retten har delegatene og observatørene samme rettigheter på Elevtinget. 

Ofte diskuteres det om man skal fjerne observatørene, som vil bety at
skolene og lærlingerådene bare kan sende en delegat. Dette vil bety at 
Elevtinget blir betydelig mindre og kanskje mer effektivt. Samtidig kan det 
gjøre det skumlere å delta på Elevtinget hvis man må dra alene og være 

http://elev.no/elevtinget/forslag
mailto:forbkom.vedtekter%40elev.no?subject=
http://elev.no/elevtinget/forslag
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eneste representant fra sin skole.
 
Hva er fordelene med å ha observatører på Elevtinget?
Hva er ulempene med å ha observatører på Elevtinget?
Skal man fjerne observatørene fra Elevtinget?
Finnes det bedre måter å organisere Elevtinget på?

Lokallag
Under Elevtinget i 2019 vedtok dere at Elevorganisasjonen skulle ha et 
organ mellom fylkesstyret og elevrådene, kalt lokallag. I vedtektene i dag 
står det: “Lokallagenes formål er å arrangere gode medlemsrettede 
arrangementer, sikre at skolene er skolert, har en demokratisk praksis og 
politiskinnflytelse på kommunene og bydeler”. 

Hva legger dere i et godt medlemsrettet arrangement?
Skal lokallagene kun skolere medlemskoler, eller jobbe opp mot alle skoler 
i sin region?
Skal lokallagene jobbe med verving, eller skal fylkesstyret ta seg av det?

Lærlinger
Det er få som kan huske når Elevorganisasjonen begynte å organisere 
lærlinger, men det er ikke å legge skjul på at vi aldri har klart å få så 
mange lærlinger som medlemmer. Lærlinger må aktivt melde seg inn i 
organisasjonen og betale for medlemsskapet selv. En grunn til at vi sliter 
med å få lærlinger inn i organisasjonen, er at mange heller velger å bli 
medlem av arbeidstakerorganisasjoner som Landsorganisasjonen i Norge 
(LO) eller Unio. Lærlinger er i en fase mellom skole og arbeidslivet med 
opplæring i bedrift, som gjør at vi sliter med å finne ut hvordan vi kan 
organisere dem på en god måte. 
 
Hvorfor vil ikke lærlinger bli med i organisasjonen?
Er det egentlig vår jobb å organisere lærlinger?
Hva kan Elevorganisasjonen gjøre for å representere lærlinger bedre?
Hvordan kan vi nå ut til lærlinger?
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Med elevdemokratisk hilsen,

Forberedende komite for vedtekter

Kim-André Stenberg 
Kristin Schultz 
Thomas Elton Bjørge Gundersen
Sander Marken 
Christian André Aavitsland 
Rikke Lien 
Sandra Butoyi



Bli med på å bestemme hva elevenes egen solidaritetsaksjon skal gå til! Operasjon 
Dagsverk har, i likhet med Elevorganisasjonen, stor tro på demokrati og medvirkning blant 
elever ved norske skoler. Vi håper derfor at flest mulig vil delta. OD-dagen gjennomføres 29. 
oktober 2020.

I år kan dere velge mellom følgende spennende prosjekter:

A) Livsmestring og utdanning –  Strømmestiftelsen
B) Demokrati og deltakelse – Utviklingsfondet
C) Kropp, identitet og innflytelse – Redd Barna 

Hvordan velge OD-prosjekt på skolen? 

For å velge OD prosjektet for 2020 kan elevene avgi stemme gjennom valg på skolen, eller 
ved at skolens representant stemmer på landsmøtet til Elevorganisasjonen, Elevtinget. 
Det er mest demokratisk hvis valget skjer på skolen siden flere slik får mulighet til å delta i 
valget. Det er viktig at elevene forstår hva de stemmer på. På nyåret får skolene en e-post 
med informasjon om gjennomføring av prosjektvalg ved skolene, så…følg med!  E-posten 
inkluderer en stemmeseddel som skolen skal fylle ut. Stemmeresultatet sendes til Operasjon 
Dagsverk.

15

Valg av prosjekt til 
Operasjon Dagsverk 2020
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Livsmestring og utdanning
Land: Uganda

Samarbeidspartner: Strømmestiftelsen

Målet er at ungdommer vil være endringsagenter for freds- og forsoningsarbeid og økono-
misk utvikling.

Problematikk:
Over én million mennesker har flyktet fra borgerkrigen i Sør-Sudan til nabolandet Ugan-
da. 166 000 av dem er ungdommer mellom 15 og 24 år. De fleste lever i bosetninger for 
flyktninger, hvor de blir passivisert på grunn av manglende muligheter for utdanning, jobb 
og fritidsaktiviteter. Ungdommene fra stedet som lever rundt bosetningene er positive til å 
hjelpe, men konkurranse om jobber om dyrkbar jord skaper negative holdninger og konflikt. 
Strømmestiftelsen vil bruke en modell for å lære opp og engasjere ungdom som de har god 
erfaring med. Målgruppen er 10 200 flyktningungdom og ungdom i lokalsamfunnet. 

Prosjektet vil bidra til at:
Ungdom får hjelp til å reise seg. I grupper får ungdommen ferdigheter som hjelper dem å ta 
grep om egne liv. 
De lærer å lese og skrive, får yrkesopplæring og mestringsteknikker som bygger selvtilliten 
og troen på at de kan påvirke framtiden.
Ungdom får traumebehandling for å takle traumatisk stress.
Grupper av ungdom jobber sammen med konkrete tiltak som fremmer fred, inkludering og 
rettigheter. 
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DEMOKRATI OG DELTAKELSE
Land: Nepal 

Samarbeidspartner: Utviklingsfondet

Målet er å jobbe mot sosial urettferdighet som fører til bedre framtidsutsikter for ungdom i 
Dang-distriktet.

Problematikk:
Nepal er i rask utvikling, men sliter med at mange grupper er ekskludert fra samfunnet. 
Kastesystemet ble avskaffet i 1963, men det påvirker fortsatt folks muligheter til å delta. 
Kjønnsdiskriminering er et stort problem. Det legges ikke godt nok til rette for at ungdom kan 
utnytte sitt potensiale og forme samfunnet de lever i. 
Nepal er i stor demokratisk utvikling der de blant annet skal gi mer makt til kommuner i 
stedet for staten. Det åpner muligheten for endringer, spesielt for ungdommen. Kasteløse og 
lavkaster utgjør en stor del av målgruppen på ca. 15 000 ungdommer. 

Prosjektet vil bidra til at:
Ungdom organiserer seg i klubber og elevråd som fokuserer på tiltak mot sosial 
urettferdighet og diskriminering inn i skolen og lokalsamfunnet.
Ungdom får mulighet til å delta i utvikling av demokrati der de bor, blant annet gjennom å 
delta i kommuneplanlegging. 
Ungdom øker muligheten for egen inntekt gjennom støtte til opplæring og kontakt med 
potensielle arbeidsgivere. 
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Kropp, identitet og innflytelse
Land: Nepal 

Samarbeidspartner: Redd Barna 

Målet er å minimere vold og diskriminering mot ungdom i Karnali regionen gjennom å styrke 
deres livsferdigheter, og å lære ungdom om seksualitet og påvirkningsarbeid.

Problematikk:
Ungdom i Karnali-området opplever vold og diskriminering, skadelige skikker og 
kjønnsdiskriminering. Barn og unge helt ned til 13 årsalderen blir giftet bort og/eller blir 
gravide. Mange sliter med bruk av rus og vold hjemme, på skolen og på jobb. 
Ungdommenes problemer blir sjeldent hørt eller snakket om.
Ungdommen i Karnali har lite kunnskap om seksualitet, kjønn og kjønnsidentitet. 
Målgruppen på ca. 16 000 har få påvirkningsmuligheter i samfunnet. 

Nå som Nepal er i en rask demokratisk utvikling er det mulig å endre på denne situasjonen. 

Prosjektet vil bidra til at:

Ungdom får mulighet til å lære om ledelse og prosjektarbeid slik at de kan jobbe for 
endringer.
Ungdom skal lære mer om seksualitet og likestilling slik at de kan motarbeide tidlig ekteskap 
og skammen rundt mensen.
Ungdom får styrket plass i samfunnet gjennom at de deltar i fora for diskusjon av 
dagsaktuelle saker. Det skal også dannes et ungdomsparlament.
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Vedtektene for perioden 2019/2020 vedtatt av Elevorganisasjonens 20. ordinære Elevting, 
mars 2019. 

Innhold 
Innholdsfortegnelsen til vedtektene er hyperkoblet til de forskjellige kapitlene.  
 
 
Elevorganisasjonenes 
grunndokumenter   s.22
   

Følgene begreper legges til  
grunn for grunndokumentene s.22 

 

Vedtekter    s.23 

Formål og verdigrunnlag  s.23 

Navn     s.23 

Organisasjon    s.24 

Sammenslåing og  
oppløsning   s.24 

Saksbehandling  s.25 

Reaksjoner på brudd av 
Elevorganisasjonens 
retningslinjer    s.25 

Medlemskap    s.26 

Institusjonsbasert  
medlemskap   s.26 

Individuelt medlemskap s.27 

Kontingent   s.27 

Grunndokumentene  s.28 
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Elevorganisasjonens grunndokumenter  1 

Vedtekter: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygging og 2 
struktur 3 

 4 
Politisk måldokument: Beskriver Elevorganisasjonens politiske standpunkter 5 
 6 
Politiske prioriteringer: En konkret prioriteringsliste over organisasjonens  7 
    politiske satsingsområder i perioden 8 
 9 
Arbeidsprogram:  Beskriver de organisatoriske arbeidsoppgavene for 10 
perioden 11 
 12 
Treårig hovedsatsing: Hovedsatsing for Elevorganisasjonens arbeid 13 
 14 
 15 

Følgende begreper legges til grunn for 16 

grunndokumentene 17 

Representant:  En som innehar delegat- eller observatørstatus. 18 
  19 
Delegat:   Representant som innehar tale-, forslags-, og stemmerett. 20 
 21 
Observatør:   Representant som innehar tale- og forslagsrett. 22 
 23 
⅔ flertall:  Forslaget har støtte av over 2/3 av alle stemmeberettigede i 24 

salen. Avholdende og forkastede teller ikke. Brukes i 25 
politiske saker og vedtektene.  26 

 27 
Alminnelig flertall:  Forslaget har støtte av over halvparten av alle  28 
    stemmeberettigede i salen. Brukes i organisatoriske saker. 29 
 30 
Absolutt flertall:  Forslaget har støtte av over halvparten av alle  31 
    stemmeberettigede i salen. Avholdende og forkastede teller  32 
    mot. Brukes i personvalg. 33 
 34 
Sentralleddet:  Sentralstyret (SST), Generalsekretær (Gensek),  35 
    Valgkomiteen (Valgkom), Desisjonskomiteen (Deskom) og  36 
    OD-styret. 37 
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 38 
Medlem:   Skoler og lærlingråd som er innmeldt i organisasjonen  39 
    gjennom institusjonsbasert medlemsskap og individuelle  40 
    medlemmer. 41 
 42 
Tillitsvalgt: Person som er valgt til et tillitsverv i Elevorganisasjonen av 43 

et organ i organisasjonen. 44 
 45 

Vedtekter 46 

Formål og verdigrunnlag 47 

§ 1a Elevorganisasjonens formål er å fremme elever og lærlingers felles og 48 
individuelle interesser overfor utdanningsmyndigheter og samfunnet forøvrig.    49 
Elevorganisasjonen  tar kun standpunkt i utdanningspolitiske saker. 50 
Elevorganisasjonens politiske grunnprinsipper skal bygge på bred enighet blant 51 
medlemmene. 52 

 53 
§ 1b Elevorganisasjonens verdisyn bygger på medmenneskelighet og respekt. 54 
 Elevorganisasjonen tar sterk avstand fra ideologier som strider mot  55 
 menneskerettighetene. 56 
 57 
§ 1c Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig   58 

 interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og 59 
ved ungdomsskoler i Norge. 60 

 61 
§ 1d Elevorganisasjonen representerer elever og lærlinger ved skoler og lærlingråd 62 

som er medlemmer av organisasjonen, samt individuelle medlemmer som ikke 63 
er medlemmer gjennom skole eller lærlingråd. 64 

 65 
§ 1e  Alle medlemsrettede arrangement i Elevorganisasjonen har nulltoleranse for 66 

alkohol og andre rusmidler. Slike arrangement inkluderer, men er ikke begrenset 67 
til: Elevforsamling, Årsmøte, Elevtinget, regionale seminarer og temamøte. 68 

 69 

Navn 70 

§ 2a Elevorganisasjonens internasjonale navn er School Student Union of Norway. 71 
 Elevorganisasjonens internasjonale navn forkortes SSUN. 72 
 73 
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§ 2b Elevorganisasjonens navn forkortes EO eller Elevorg. 74 
 75 
§ 2c Organisasjonen heter Ohppiidorganisašuvdna på nordsamisk,  76 
 Oahppijorganisasjåvnnå på lulesamisk og Learohkeorganisasjovne på sørsamisk. 77 
 78 

Organisasjon 79 

Organisasjonsform 80 
§ 3a På nasjonalt plan er Elevorganisasjonen organisert gjennom Elevtinget, 81 

Landsstyret og Sentralleddet. 82 
 83 
§ 3b På regionalt plan er Elevorganisasjonen organisert gjennom Årsmøte og 84 

Fylkeslag.  85 
 86 
§ 3c På lokalt plan er Elevorganisasjonen organisert gjennom Lokallag, Elevråd, 87 

Lærlingråd og individuelt medlemskap.  88 
 89 

Sammenslåing og oppløsning 90 

§ 4a Sammenslåing av Elevorganisasjonen og andre organisasjoner med   91 
 sammenfallende formål kan bare vedtas av Elevtinget med ⅔ flertall. 92 
 93 
§ 4b Begrunnet forslag for sammenslåing skal sendes til landsstyret senest to 94 

måneder før Elevtinget. Forslaget skal også sendes ut til alle medlemmer og 95 
tillitsvalgte i Elevorganisasjonen. 96 

 97 
§ 4c Landsstyret vedtar retningslinjer for sammenslåing av fylkeslag. 98 
  99 
§ 5a Oppløsning av Elevorganisasjonen kan bare vedtas med ⅔ flertall og to (2)  100 

 påfølgende elevting med minst elleve (11) måneders mellomrom. Det siste 101 
elevtinget skal være ekstraordinært og skal kun behandle oppløsningssaken. 102 

 103 
§ 5b Dersom oppløsning blir vedtatt skal det oppløsende Elevtinget bestemme  104 

 forvaltningen av Elevorganisasjonens midler og arkivet, samt Operasjon 105 
Dagsverk. 106 

 107 
§ 5c Begrunnet forslag for oppløsning skal sendes til Landsstyret senest to måneder 108 

før ordinært elevting. Forslaget skal også sendes ut til alle medlemmer og 109 
tillitsvalgte i Elevorganisasjonen. 110 

 111 
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Saksbehandling 112 

§ 6a Elevting, Årsmøte og Elevforsamling er vedtaksdyktig såfremt 1/2 av de 113 
stemmeberettigede er representert når møtet settes. Elevting, Årsmøte og 114 
Elevforsamling må til enhver tid bestå av minst 1/3 av de stemmeberettigede for 115 
å være vedtaksdyktig.  116 

 117 
§ 6b I alle andre organ er kravet at halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. 118 
 119 
§ 6c Ved stemmelikhet i voteringer gjenopptas debatten, og avsluttes med skriftlig 120 

votering. Dersom det igjen er stemmelikhet, faller forslaget.  121 
 122 
§ 6d Alle representanter i alle organisasjonsledd i Elevorganisasjonen har rett til å føre 123 

protokollmerknad.  124 
 125 
§ 6e Vedtak om å inngå samarbeidsavtaler som forplikter organisasjonen mer enn ett 126 

år utover inneværende periode må fattes med 2/3 flertall i Landsstyret.  127 
 128 
§ 6f Dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke en persons 129 

upartiskhet i en vurderingssak, skal denne erklæres inhabil.  130 
 131 
§ 6g  En delegat eller observatør som er erklært inhabil forlater møtet. Det er mulig å 132 

overdra stemmerett etter ordinære regler. 133 
 134 
§ 6h  Alle møter i Elevorganisasjonen er åpne med mindre gjeldende organ vedtar 135 

annet. Slike vedtak fattes med absolutt flertall.  136 
 137 

Reaksjoner på brudd av Elevorganisasjonens retningslinjer  138 

§ 7a  Alle kan melde fra om oppførsel, hendelser eller annet som bryter med 139 
Elevorganisasjonens retningslinjer og/eller er grunn til mistillitsvotum. Dette skal 140 
meldes til Elevorganisasjonens varslingsutvalg.  141 

  142 
§ 7b  Mandat og sammensetning for varslingsutvalget vedtas av Landsstyret. 143 

Utvalgets hovedoppgave er behandling av varsel i tråd med mandatet og 144 
komme med en innstilling til vedtak i saken.   145 

  146 
§ 7c  I de tilfeller hvor varslingsutvalget finner grunn til å gi reaksjoner skal forslag til 147 

dette baseres på alvorlighetsgrad og inkluderes i vedtaket. Reaksjoner på brudd 148 
av retningslinjer kan være, men er ikke begrenset til:  149 
• Muntlig eller skriftlig advarsel om å endre oppførsel.  150 
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• Midlertidig utestenging fra arrangement, møter eller fellesarenaer med 151 
varighet opp til ett (1) år.  152 

• Inndragelse av tillitsverv og/eller oppgaver.  153 
• Eksklusjon. En tillitsvalgt eller et medlem som blir ekskludert mister alle sine 154 

rettigheter i Elevorganisasjonen. Herunder, men ikke begrenset til, 155 
medlemskap i organisasjonen, tillitsverv og møterett i alle organ.  156 

  157 
§ 8  Sentralstyret fatter vedtak basert på innstilling fra varslingsutvalget med 158 

alminnelig flertall. Vedtaket kan ankes til Landsstyret. Alle parter har rett til å 159 
høres på nytt ved en eventuell anke.  160 

  161 
§ 9 Ved varsler som utgjør alvorlige brudd på retningslinjer kan varslingsutvalget 162 

vedta suspensjon fra verv og deltakelse på arrangementer inntil vedtak er fattet i 163 
Sentralstyret. En eventuell suspensjon opprettholdes til endelig vedtak er fattet i 164 
en ankesak. 165 

Medlemskap 166 

Institusjonsbasert medlemskap 167 

§ 10a En offentlig eller privat ungdomsskole, videregående eller lærlingråd kan melde 168 
seg inn i Elevorganisasjonen gjennom institusjonsbasert medlemskap dersom: 169 
• Skolen/lærlingrådet har et demokratisk valgt elev- eller lærlingråd. 170 
• Skolen/lærlingrådet betaler den til enhver tid gjeldende 171 

medlemskontingenten. 172 
• Skolen utsteder vitnemål etter endt opplæring. 173 
 174 

§ 10b Innmelding, videreføring av medlemskap og utmelding skjer gjennom 175 
uravstemning. For at uravstemningen skal være gyldig må minst halvparten av 176 
skolens elever eller lærlingene i lærlingrådet avgi stemme. Det må være absolutt 177 
flertall blant de avgitte stemmene for at skolen eller lærlingrådet skal melde seg 178 
inn, videreføre medlemskapet eller melde seg ut. 179 

 180 
§ 10c Den enkelte elev eller lærling ved en skole eller et lærlingråd som er medlem av 181 

 Elevorganisasjonen har rett til å reservere seg mot medlemskap i 182 
Elevorganisasjonen. Dette må skje skriftlig på et reservasjonsskjema. 183 

  184 
§ 10d Avdelinger av skoler som oppfyller et av kriteriene under regnes i 185 

Elevorganisasjonen  som selvstendige skoler og kan melde seg inn og ut 186 
uavhengig av de andre avdelingene ved samme hovedskole. Desisjonskomiteen 187 
avgjør om en avdeling skal  regnes som en selvstendig skole.  188 
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• Avdelingen har mer enn 20 elever og har eget elevråd. 189 
• Avdelingen ligger lengre enn 40 km fra nærmeste andre avdeling ved skolen 190 

og har eget elevråd. 191 
 192 

Individuelt medlemskap 193 

§ 11  En person som ønsker å melde seg i Elevorganisasjonen kan melde seg inn som 194 
individuelt medlem. Medlemskapet må fornyes hvert år. Vedkommende må 195 
oppfylle minst ett av følgende kriterier: 196 
• På tidspunktet for innmelding være elev eller lærling i ungdomsskolen eller 197 

under videregående opplæring. 198 
• På tidspunktet for innmelding ikke være elev eller lærling ved skole eller 199 

lærlingråd som er medlem av Elevorganisasjonen. 200 
• Være tillitsvalgt i Elevorganisasjonen. 201 

 202 

Kontingent 203 

§ 12a Elevtinget fastsetter hvert år kontingent for medlemsskoler, lærlingråd og 204 
individuelle medlemmer etter innstilling fra Landsstyret. Generalsekretær kan i 205 
ekstraordinære tilfeller innvilge reduksjon av kontingenten for enkelte 206 
medlemmer. 207 

 208 
§ 12b Medlemmer av Elevorganisasjonen betaler medlemskontingent hvert skoleår. 209 

 Kontingenten skal innkreves ved starten av hvert skoleår, senest 31. desember. 210 
Ved innmelding etter 31. desember sendes krav om medlemskontingent 211 
fortløpende. 212 

 213 
§ 12c Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent har delegatstatus i  214 

 Elevorganisasjonens organer. Medlemmer som ikke har betalt 215 
medlemskontingent kan få innvilget delegatstatus av Generalsekretær dersom 216 
det stilles tilfredsstillende garanti for omgående innbetaling. 217 

 218 
§ 12d Årsmøtene i fylkeslagene kan fastsette tilleggskontingent for medlemmene som 219 

er underlagt det gjeldende fylkeslaget. 220 
 221 

Grunndokumentene 222 

§ 13a Grunndokumentene er bindende for alle ledd i Elevorganisasjonen. 223 
 224 
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§ 13b Politiske prioriteringer og arbeidsprogram kan ikke være i strid med gjeldende 225 
 vedtekter eller politisk måldokument. 226 
 227 
§ 13c Politiske forslag kan ikke realitetsbehandlet dersom de er fremmet til  228 

 arbeidsprogrammet. Dersom det er tvil om et forslag kan realitetsbehandles 229 
avgjør  Desisjonskomiteen. Desisjonskomiteens avgjørelse kan overprøves av 230 
Elevtinget med ⅔ flertall. 231 

 232 
§ 13d Landsstyret gir mandat og setter ned elevtingsforberedende komitéer som skal 233 

 utarbeide forslag til nye politiske prioriteringer, nytt arbeidsprogram og ny 234 
treårig hovedsatsing, samt innstille på forslag til vedtektene. Landsstyret vedtar 235 
mandat og sammensetning for disse komiteene. Komiteene skal settes ned før 236 
31. oktober. 237 

 238 
§ 13e Elevtinget skal sette ned redaksjonskomitéer som skal innstille på forslag til 239 

politisk måldokument, politiske prioriteringer, arbeidsprogram og treårig 240 
hovedsatsing. Landsstyret vedtar mandat og sammensetning for disse 241 
komiteene. 242 

 243 

Organer og komiteer 244 

Elevtinget  245 

§ 14 Elevtinget er Elevorganisasjonens øverste organ. Landsstyret kaller inn til  246 
 elevting. Ordinært elevting skal være påbegynt innen 15. mars hvert år. 247 
 248 
§ 15a Følgende personer har møterett på Elevtinget og skal kalles inn: 249 

• Elevrådsleder fra hver medlemsskole og leder av innmeldte lærlingråd møter 250 
med delegatstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en annen 251 
representant velges av elevrådet/lærlingrådet. 252 

• Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent søknad 253 
til Generalsekretær. 254 

• Landsstyret møter med observatørstatus. 255 
• Sentralleddet møter med observatørstatus.  256 
• Hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk møter med observatørstatus. 257 
• Ledere for Operasjons Dagsverks distriktskomiteer møter med 258 

observatørstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en annen 259 
representant velges av distriktskomiteen. 260 

• Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med en 261 
observatør som er valgt av elevrådet/lærlingrådet. 262 
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• Fylkeslagene kan møte med en observatør som er valgt av fylkesstyret. 263 
• Medlemmer av de elevtingsforberedende komiteene møter med 264 

observatørstatus i angjeldende saker. 265 
 266 
§ 15b Elevtinget er et åpent møte med mindre annet blir vedtatt av Elevtinget ved 267 

alminnelig flertall. Landsstyret og Sentralstyret kan invitere andre til å overvære 268 
Elevtinget. Elevtinget må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt om andre enn de 269 
som er nevnt i paragraf § 15a skal innvilges tale- og/eller forslagsrett. 270 

 271 
§ 15c Alle medlemmer har forslagsrett i alle saker som behandles på Elevtinget. 272 
 273 
§ 16a Første innkalling skal sendes ut senest to (2) måneder før Elevtinget. Denne skal 274 

 inneholde informasjon om hvor og når Elevtinget skal avholdes, gjeldende 275 
vedtekter og frister, samt saksliste for møtet. 276 

 277 
§ 16b Andre innkalling skal sendes ut senest tre uker før Elevtinget. Denne skal  278 

 inneholde utfyllende sakspapir til alle saker på sakslista, samt praktisk 279 
informasjon om Elevtinget. 280 

 281 
§ 16c Fristen for å sende inn forslag til vedtektene er to (2) uker før Elevtinget. Fristen 282 

for å sende inn forslag til øvrige grunndokument settes gjennom dagsorden for 283 
 Elevtinget. 284 

 285 
§ 17a På ordinært elevting skal følgende saker behandles: 286 

• Konstituering av Elevtinget 287 
• Valg av ordstyrere 288 
• Valg av referenter 289 
• Valg av to (2) protokollunderskrivere 290 
• Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler 291 
• Valg av redaksjonskomitéer 292 

• Årsberetninger fra sentralleddet og Landsstyret 293 
• Endringer til vedtektene 294 
• Endringer til politisk måldokument 295 
• Politiske prioriteringer 296 
• Arbeidsprogram 297 
• Treårig hovedsatsing (hvert tredje år) 298 
• Forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte 299 
• Fastsettelse av kontingent for institusjonsbaserte medlemmer, lærlingråd og 300 

individuelle medlemmer 301 
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• Fastsettelse av inntjeningssum for OD-dagen på ungdomsskole og 302 
videregående skole (hvert andre år) 303 

• Valg av prosjekt for Operasjon Dagsverk 304 
• Valg av sentralledd og revisor 305 

 306 
§ 17b Elevtinget må fatte vedtak i alle saker under saken «konstituering av Elevtinget» 307 

før andre saker kan behandles. Landsstyrets innstillinger på referenter, 308 
dagsorden, sakliste og møteregler er gjeldende inntil disse sakene er behandlet. 309 
Sittende leder i Elevorganisasjonen fungerer som møteleder inntil ordstyrere er 310 
valgt. 311 

 312 
§ 18 Sittende Desisjonskomité inkludert varamedlemmer er fullmaktskomité under 313 
 Elevtinget. 314 
 315 

Ekstraordinært Elevting 316 

§ 19a Sentralstyret kaller inn til ekstraordinært Elevting dersom ett av følgende 317 
kriterier oppfylles: 318 
• Sentralstyret vedtar det med ⅔ flertall 319 
• Landsstyret vedtar det med ⅔ flertall etter vedtak i fylkesstyrene 320 
• ⅓ av medlemsskolene og de innmeldte lærlingrådene krever det gjennom 321 

vedtak i elevrådene og lærlingrådene 322 
• Desisjonskomiteen vedtar det enstemmig 323 

 324 
§ 20b Kun de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært Elevting kan  325 
 behandles på møtet. 326 
 327 
§ 20c Innkalling til ekstraordinært elevting skal sendes ut fem (5) uker før møtet finner 328 

sted. Innkallingen skal inneholde sakspapir til de saker som skal behandles, samt 329 
 praktisk informasjon om det ekstraordinære Elevtinget. 330 

 331 

Landsstyret 332 

§ 21 Landsstyret er elevorganisasjonens øverste organ i perioden mellom to elevting. 333 
 Sentralstyret kaller inn til landsstyremøter. Det skal avholdes minst fem (5) 334 
ordinære landsstyremøter i perioden. 335 

 336 
§ 22a Følgende personer har møterett på landsstyremøter og skal kalles inn: 337 

• Lederne i Elevorganisasjonens fylkeslag møter med delegatstatus. Dersom 338 
leder ikke har mulighet til å delta skal delegatstatus overdras til neste person 339 
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på prioriteringsliste vedtatt av fylkesstyret og godkjent av 340 
Desisjonskomiteen. 341 

• Leder i Elevorganisasjonen møter med delegatstatus. 342 
• Sentralleddet møter med observatørstatus 343 
• Fylkeslagene kan møte med én (1) observatør som er valgt av fylkesstyret. 344 

Observatør stiller automatisk med delegatstatus om delegat ikke er til stede i 345 
rommet. 346 

 347 
§ 22b Landsstyremøter er åpne, med mindre annet blir vedtatt av landsstyret ved 348 

absolutt flertall. Landsstyret og Sentralstyret kan invitere andre til å overvære 349 
landsstyremøter. Landsstyret må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt om andre 350 
enn de som er nevnt i paragraf § 22a skal innvilges tale- og/eller forslagsrett. 351 

 352 
§ 23a Første innkalling skal sendes ut senest fire (4) uker før landsstyremøtet. Denne 353 

skal inneholde informasjon om hvor og når møtet skal avholdes og sakliste for 354 
møtet. 355 

 356 
§ 23b Andre innkalling skal sendes ut senest to (2) uker før landsstyremøtet. Denne 357 

skal inneholde utfyllende sakspapir til alle saker på sakslista, samt praktisk 358 
informasjon. 359 

 360 
§ 24a På alle landsstyremøter skal følgende saker behandles: 361 

• Konstituering av landsstyremøtet 362 
• Valg av ordstyrere og referenter 363 
• Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden 364 

• Beretninger fra sentralleddet, fylkeslagene og utvalg satt ned av Landsstyret 365 
 366 
§ 24b Landsstyret har myndighet til å behandle følgende saker: 367 

• Saker av stor politisk eller organisatorisk betydning. 368 
• Budsjett, budsjettrevisjon og regnskap 369 
• Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen og standard økonomiske 370 

retningslinjer for fylkeslagene. 371 
• Valg av åpne plasser til verv i sentralleddet og andre komiteer. Landsstyret 372 

kan ikke overstyre vedtak fattet av Elevtinget. 373 
 374 
§ 24c Landsstyret må fatte vedtak i alle saker under saken konstituering av  375 

 landsstyremøter før andre saker kan behandles. Sentralstyrets innstillinger på376 
 referenter, dagsorden og saksliste er gjeldende inntil disse sakene er behandlet. 377 
 Sittende leder i Elevorganisasjonen fungerer som møteleder inntil ordstyrere er 378 
valgt. 379 
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 380 
§ 25a Sentralstyret kaller inn til ekstraordinære landsstyremøter når et absolutt flertall 381 

av Sentralstyret eller Desisjonskomiteen, eller ½ av Landsstyret krever dette. 382 
 383 
§ 25b Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært 384 

landsstyremøte kan behandles på møtet. 385 
 386 

Sentralstyret 387 

§ 26 Sentralstyret iverksetter, sammen med fylkeslagene og generalsekretær, vedtak 388 
gjort av Elevtinget og Landsstyret, samt koordinerer den daglige virksomheten. 389 
 Sentralstyret kan ikke behandle eller uttale seg i viktige utdanningspolitiske 390 
saker uten at Elevtinget eller Landsstyret har fattet retningsgivende vedtak. 391 

 392 
§ 27a Leder, halvparten av Sentralstyret eller en enstemmig Desisjonskomité kan kalle 393 

inn til Sentralstyremøte. 394 
 395 
§ 27b Følgende personer har møterett på Sentralstyremøter og skal kalles inn: 396 

• Leder, nestledere og Sentralstyremedlemmer møter med delegatstatus. 397 
• Generalsekretær møter med observatørstatus 398 
• Valgkomiteen og Desisjonskomiteen har observatørstatus 399 

 400 
§ 27c Sentralstyremøter er åpne, med mindre annet blir vedtatt av Sentralstyret ved 401 

 alminnelig flertall. Sentralstyret kan invitere andre til å overvære 402 
Sentralstyremøter. Sentralstyret må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt om andre 403 
enn de som er nevnt i paragraf § 27b skal innvilges tale- og/eller forslagsrett. 404 

 405 
§ 28 Dersom leder faller fra før Elevtinget trer leders stedfortreder inn inntil Elevtinget 406 
 velger ny leder. Sentralstyret konstituerer en stedfortreder. 407 
 408 
§ 29 Leder og generalsekretær har i fellesskap signaturrett på vegne av   409 

 Elevorganisasjonen. I tilfeller der en eller begge av disse frafaller vedtar 410 
Sentralstyret  hvem som tegner for organisasjonen inntil ny leder og/eller 411 
generalsekretær er valgt. 412 

 413 

Generalsekretær 414 

§ 30a Generalsekretær er ansvarlig for organisasjonens økonomi og den daglige 415 
driften. Generalsekretær har, sammen med ledelsen, personalansvar for 416 
sentralstyremedlemmene. 417 
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 418 
§ 30b Generalsekretær iverksetter, sammen med fylkeslagene og Sentralstyret, vedtak 419 

gjort av Elevtinget og Landsstyret.  420 
 421 
§ 30c Dersom Generalsekretær faller fra før Elevtinget velger Sentralstyret en 422 

fungerende Generalsekretær. Nyvalgt generalsekretær tiltrer umiddelbart etter 423 
Elevtinget.  424 

 425 

Valgkomiteen 426 

§ 31a Valgkomiteen er saksforberedende for saken valg på Elevtinget og 427 
landsstyremøter. 428 

 429 
§ 31b Valgkomiteen skal bistå alle kandidater med formalia knyttet til valg, herunder, 430 

men ikke ekskludert til, offentliggjøring av kandidatur, prosessen rundt 431 
innstilling og retten til å opprettholde kandidatur. 432 

 433 
§ 31c Valgkomiteen skal drive kartlegging av tillitsvalgte og medlemmer i 434 

organisasjonen for å kartlegge organisasjonens behov. 435 
 436 
§ 31d Dersom et medlem av Valgkomiteen faller fra i løpet av perioden, rykker 437 

 varamedlemmene opp med umiddelbar virkning fram til Landsstyret velger et 438 
nytt fullverdig medlem av komiteen. 439 

 440 

Desisjonskomiteen 441 

§ 32 Desisjonskomiteen er Elevorganisasjonens kontrollorgan. Dette vil si at  442 
 Desisjonskomiteen skal kontrollere at organisasjonen fungerer etter vedtektenes 443 
ånd og at Elevtingets og Landsstyrets vedtak blir iverksatt. 444 

 445 
§ 33 Desisjonskomiteen er Elevorganisasjonens kontrollorgan og det eneste organ 446 

med tolkningsrett. Desisjonskomiteen tolker Elevorganisasjonens vedtak, 447 
grunndokumenter og styringsdokumenter ved behov. Tolkningene må være 448 
enstemmig i Desisjonskomiteen. Alle tolkninger i Vedtektene sendes automatisk 449 
som forslag til neste Elevting.  450 

 451 
§ 34 Desisjonskomiteens medlemmer har samlet eller enkeltvis rett til å møte i alle 452 

 Elevorganisasjonens organer. Desisjonskomiteen har talerett i alle saker, men 453 
kan ikke uttale seg meningsbærende utover saker som gjelder 454 
Desisjonskomiteens mandat og arbeidsoppgaver. 455 
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 456 
§ 35 Desisjonskomiteen kan kreve å få innsyn i referat og andre relevante dokumenter 457 

fra alle organisasjonsledd i Elevorganisasjonen. 458 
 459 
§ 36 Dersom et medlem av Desisjonskomiteen faller fra i løpet av perioden, rykker 460 

 varamedlemmene opp med umiddelbar virkning fram til Landsstyret velger et 461 
nytt fullverdig medlem av komiteen. 462 

 463 

Fylkeslagene 464 

§ 37 Offisielt navn på Elevorganisasjonens fylkeslag er “Elevorganisasjonen i [fylke]” 465 
 466 
§ 38 Alle fylkeslag skal ha organene fylkesstyre og årsmøte, samt arrangere 467 

medlemsrettede arrangement. Dette inkludere, men ekskluderer ikke 468 
elevforsamling og representantskap. 469 

 470 
§ 39 Elevtinget vedtar standardvedtekter for fylkeslag. Dersom Elevtinget vedtar 471 

endringer i standardvedtekter for fylkeslag, fremmes automatisk et tilsvarende 472 
endringsforslag på det kommende årsmøtet i fylkeslaget. Standardvedtektene 473 
for fylkeslag er underlagt Elevorganisasjonens vedtekter. 474 

 475 
§ 40 I fylkeslag der årsmøte ikke er avholdt etter vedtektene eller ikke har vært  476 

 vedtaksdyktig, fatter Sentralstyret vedtak om nedsettelse av interimstyre. Denne 477 
 avgjørelsen kan ankes inn for Landsstyret. Lederen av et slikt interimstyre møter 478 
med observatørstatus i Landsstyret. 479 
 480 

Lokallagene 481 

§ 41a Offisielt navn på Elevorganisasjonens lokallag er «Elevorganisasjonen i(/på) 482 
[sted]», og navnet bestemmes av årsmøtet. 483 

 484 
§ 41b Lokallagenes formål er å arrangere gode medlemsrettede arrangementer, sikre 485 

at elevrådene er skolert, har en demokratisk praksis og politisk innflytelse på 486 
kommunene og bydeler. 487 

 488 
§ 41c Alle lokallag skal ha organene lokallagsstyre og lokallagsårsmøte. Lokallag kan i 489 

tillegg ha representantskap. 490 
 491 
§ 41d I lokallag der lokallagsårsmøte ikke er avholdt etter vedtektene eller ikke har 492 

vært vedtaksdyktige er lokallaget inaktivt til det arrangeres et nytt 493 
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lokallagsårsmøte og et nytt styre er valgt. Hvis et lokallag er inaktivt kalles det 494 
inn til nytt lokallagsårsmøte av lokallagets gamle styremedlemmer, fylkesstyret 495 
eller Sentralstyret. 496 

Operasjon Dagsverk 497 

§ 42 Operasjon Dagsverk (OD) er solidaritetsaksjonen til skoleelevene i Norge og er 498 
en del av Elevorganisasjonen. 499 

 500 
§ 43 Operasjon Dagsverks styre er Operasjon Dagsverks øverste organ, og velges av 501 

 Elevtinget. ODs formål, organisasjonsstruktur og prinsipper er beskrevet i 502 
Statutter for Operasjon Dagsverk, som er vedlegg til vedtektene. 503 

 504 
§ 44 Operasjon Dagsverks budsjett og regnskap behandles av OD-styret og 505 

fremlegges Landsstyret til orientering. 506 
 507 
§ 45 Saker som utelukkende angår OD behandles av OD-styret. Landsstyret i  508 

 Elevorganisasjonen kan overprøve vedtak fra styret med 2/3 flertall. Styret 509 
jobber ut fra mandat vedtatt av Landsstyret til Elevorganisasjonen. 510 

 511 
§ 46 Det skal til enhver tid være nedfelt i Operasjon Dagsverks økonomiske 512 

retningslinjer, vedtatt av Landsstyret, hvem som kan tegne Operasjon Dagsverk 513 
for utgifter. 514 

 515 
§ 47 Skoler som har deltatt på Operasjon Dagsverk minst et av de tre siste årene, eller 516 

er medlem av Elevorganisasjonen, skal få tilbud om å avholde uravstemning om 517 
årets prosjekt i Operasjon Dagsverk i forkant av Elevtinget. Disse stemmene skal 518 
legges sammen med stemmene fra Elevtinget. Dersom en skole har gjennomført 519 
 uravstemning har de ikke mulighet til å avgi stemme på Elevtinget. 520 

 521 
 522 
  523 
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Vedlegg 1 | Valgreglement 524 

Valgbarhet 525 

§ 1 Tillitsvalgte eller medlemmer av Elevorganisasjonen som ikke strider med 526 
valgreglementet vedtatt på Elevtinget kan stille til valg i Elevorganisasjonen. Alle 527 
valg gjennomføres ved akklamasjon eller skriftlig valg, og velges med alminnelig 528 
flertall. 529 

 530 
§ 2 Personer som innehar lønnede eller sentrale tillitsverv i partipolitiske 531 

organisasjoner og ungdomsorganisasjoner, kan ikke inneha verv i 532 
Elevorganisasjonen, annet enn i Desisjonskomiteen og OD-styret. Tillitsverv i 533 
Landsstyret regnes som sentrale tillitsverv. 534 

 535 
§ 3 Personer som er folkevalgte i Storting, Sameting, Fylkesting og/eller 536 

kommunestyrer kan ikke inneha verv i Elevorganisasjonen, annet enn i 537 
Desisjonskomiteen og OD-styret. Regelen gjelder ikke folkevalgte med permisjon 538 
fra sitt verv. Dersom en tillitsvalgt blir folkevalgt underveis i perioden, må 539 
vedkommende umiddelbart søke permisjon. Den tillitsvalgte regnes som 540 
tillitsvalgt fram til permisjonssøknaden er behandlet, og så lenge permisjonen 541 
varer.  542 

 543 
§ 4 Personer i Sentralstyret og Generalsekretær, samt fylkesledere og nestledere i 544 

fylkeslag i Elevorganisasjonen kan ikke inneha tillitsverv i en partipolitisk 545 
organisasjon. Ingen tillitsvalgte i Elevorganisasjonens fylkesstyrer eller 546 
Sentralstyret kan representere noen partier i skoledebatter eller på valgtorg.  547 

 548 
§ 5 Personer som stiller til Elevorganisasjonens fylkesstyrer er nødt til å bo eller være 549 

under opplæring i fylket de stiller til valg i. 550 
 551 
§ 6 Til sentrale tillitsverv og fylkesstyrer er man valgbare ett (1) år etter endt verv. Til 552 

øvrige organisasjonsledd er alle som er under 26 år i valgperioden valgbare. 553 
 554 
§7 Elevtinget kan vedta forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte. Et slikt vedtak må 555 

fattes før fristen for å stille til valg går ut. De som velges til tillitsverv som faller 556 
under forpliktelsene er nødt til å signere dette før vedkommende tiltrer i sitt 557 
verv. 558 

 559 
§ 8 Alle verv i Elevorganisasjonen varer fra årsmøte til årsmøte, med mindre 560 

vedtektene eller valgreglementet sier annet.  561 
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 562 

Elevtingets tillitsvalgte 563 

§9 Følgende verv skal velges på Elevtinget: 564 
• Leder 565 
• Generalsekretær 566 
• To nestledere 567 
• Inntil 9 medlemmer til Sentralstyret 568 
• Fag- og yrkesopplæringsansvarlig 569 
• Styre i Operasjon Dagsverk 570 
• 1 medlem til Desisjonskomiteen med funksjonstid på 2 år 571 
• 2 medlemmer til Desisjonskomiteen med funksjonstid på 1 år 572 
• 2 varamedlemmer til Desisjonskomiteen i prioritert rekkefølge 573 
• 1 medlem til Valgkomiteen med funksjonstid på 2 år 574 
• 3 medlemmer til Valgkomiteen med funksjonstid på 1 år 575 
• 2 varamedlemmer til Valgkomiteen med funksjonstid på 1 år i ikke-prioritert 576 

rekkefølge 577 
• Revisor 578 

 579 
§ 10 Leder, Generalsekretær og nestlederne velges ved særskilt valg. 580 
 581 
§ 11 Landsstyret innstiller på revisor. Valgkomiteen innstiller på de øvrige vervene. 582 
 583 
§ 12 Sentralleddets funksjonstid er fra 1. juli det året de velges til 30. juni året etter. 584 

Leder for Operasjon Dagsverk sitter fra Elevting til Elevting. 585 
 586 
§ 13 Sentralstyret og leder for Operasjon Dagsverk må flytte til Oslo eller umiddelbar 587 

nærhet innen 1. juli og bo der til funksjonstidens slutt. Landsstyret kan innvilge 588 
dispensasjon fra denne regelen ved ⅔ flertall. 589 

 590 

Fylkestillitsvalgte 591 

§ 14 Følgende skal velges på årsmøtene i fylkene: 592 
• Leder 593 
• Økonomiansvarlig 594 
• Valgkomité 595 

 596 
§ 15 Øvrige verv og organer bestemmes av årsmøtet.  597 
 598 
§ 16 Leder og økonomiansvarlig velges ved særskilt valg.  599 
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 600 

Demografisk fordeling 601 

§ 17 Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling i alle Elevorganisasjonens fora, og lik 602 
geografisk fordeling i Sentralstyret. Ved valg til Sentralstyret og Fylkesstyret skal 603 
det tilstrebes at både studiespesialiserende elever, yrkesfagelever og lærlinger 604 
blir representert. Ved valg til fylkesstyret skal det også tilstrebes at 605 
ungdomsskoleelever blir representert.  606 
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Vedlegg 2 | Standarvedtekter for fylkeslag 607 

Årsmøte 608 

§ 1 Årsmøtet er fylkeslagenes øverste organ. Fylkesstyret kaller inn til årsmøte. 609 
Ordinært årsmøte skal være påbegynt innen 15. mai hvert år. 610 

 611 
§ 2a Følgende personer har møterett på årsmøtet og skal kalles inn: 612 

• Elevrådsleder fra hver medlemsskole og leder av innmeldte lærlingråd i fylket 613 
møter med delegatstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en 614 
annen representant velges av elevrådet/lærlingrådet. 615 

• Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent søknad 616 
av økonomiansvarlig og fylkesleder. 617 

• Fylkeslaget møter med observatørstatus. 618 
• Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk møter med observatørstatus. 619 
• Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med 620 

observatører som er valgt av elevrådet/lærlingrådet. Antall observatører per 621 
skole/lærlingråd fastsettes av fylkesstyret. 622 

 623 
§ 3a Første innkalling skal sendes ut senest fire (4) uker før årsmøtet. Denne skal 624 

 inneholde informasjon om hvor og når årsmøtet skal avholdes, gjeldende 625 
vedtekter og eventuelle frister, samt saksliste for møtet. 626 

 627 
§ 3b Andre innkalling skal sendes ut senest to (2) uker før årsmøtet. Denne skal 628 

inneholde utfyllende sakspapir til alle saker på sakslista, samt praktisk 629 
informasjon om årsmøtet. 630 

 631 
§ 4a På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: 632 

• Konstituering av årsmøtet 633 
• Valg av ordstyrere 634 
• Valg av referenter 635 
• Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler 636 

• Årsberetninger av fylkeslaget, Operasjon Dagsverks distriktskomité(er) og 637 
økonomisk beretning fra økonomiansvarlig. 638 

• Endringer til vedtektene 639 
• Politiske prioriteringer 640 
• Arbeidsprogram 641 
• Godkjenning av regnskap 642 
• Budsjett 643 
• Valg av fylkeslag 644 
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 645 
§ 4b Årsmøtet må fatte vedtak i alle saker under saken konstituering av årsmøtet før 646 

 andre saker kan behandles. Fylkesstyrets innstillinger på referenter, dagsorden, 647 
 sakliste og møteregler er gjeldende inntil disse sakene er behandlet. Sittende 648 
leder i  fylkeslaget fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt. 649 

 650 
§ 5 Etter årsmøtet skal det være en fire (4) uker lang overlappingsperiode mellom 651 
 avtroppet og påtroppet fylkeslag. 652 
 653 

Ekstraordinært årsmøte 654 

§ 6 Fylkesstyret kaller inn til ekstraordinært årsmøte dersom en av følgende kriterier 655 
 oppfylles: 656 

• Fylkesstyret vedtar det med ⅔ flertall 657 
• Elevforsamlingen vedtar det med ⅔ flertall etter vedtak i elevrådene 658 
• ⅓ av medlemsskolene og de innmeldte lærlingrådene i fylket krever det 659 

gjennom vedtak i elevrådene og lærlingrådene 660 
 661 
§ 7 Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært årsmøte kan 662 
 behandles på møtet. 663 
 664 
§ 8 Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal sendes ut senest tre (3) uker før møtet665 
 finner sted. Innkallingen skal inneholde sakspapir til den sak/de saker som skal 666 
 behandles, samt praktisk informasjon om det ekstraordinære årsmøtet. 667 
 668 

Elevforsamling 669 

§ 9 Elevforsamling er fylkeslagenes øverste organ mellom to årsmøter. Fylkesstyret 670 
 kaller inn til elevforsamling. Det skal avholdes minst én (1) elevforsamling i løpet 671 
av perioden. 672 

 673 
§ 10a Følgende personer har møterett på elevforsamling og skal kalles inn: 674 

• Elevrådsleder fra hver medlemsskole og leder av innmeldte lærlingråd i fylket 675 
møter med delegatstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en 676 
annen representant velges av elevrådet/lærlingrådet. 677 

• Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent søknad 678 
fra økonomiansvarlig og fylkesleder. 679 

• Fylkesstyret møter med observatørstatus. 680 
• Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk møter med observatørstatus. 681 
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• Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med 682 
observatører som er valgt av elevrådet/lærlingrådet. Antall observatører per 683 
skole/lærlingråd fastsettes av fylkesstyret. 684 

 685 
§ 10b Elevforsamlinger er åpne og alle kan gjeste elevforsamlinger, med mindre annet 686 

blir vedtatt av elevforsamlingen ved alminnelig flertall. Fylkesstyret kan invitere 687 
andre til å overvære elevforsamlinger. Elevforsamlingen må i hvert enkelt tilfelle 688 
ta standpunkt om andre enn de som er nevnt i paragraf § 10a skal innvilges tale- 689 
og/eller forslagsrett. 690 

 691 
§ 10c Elever ved medlemsskoler, lærlinger i innmeldte lærlingråd og individuelle 692 

medlemmer i fylket har forslagsrett i alle saker som behandles på 693 
elevforsamlinger. 694 

 695 
§ 11a Første innkalling skal sendes ut senest fire (4) uker før elevforsamlingen. Denne 696 

skal inneholde informasjon om hvor og når elevforsamlingen skal avholdes og 697 
eventuelle frister, samt saksliste for møtet. 698 

 699 
§ 11b Andre innkalling skal sendes ut senest to (2) uker før elevforsamlingen. Denne 700 

skal inneholde utfyllende sakspapir til alle saker på sakslista, samt praktisk 701 
informasjon om elevforsamlingen. 702 

 703 
§ 12 På elevforsamlinger skal følgende saker behandles: 704 

• Konstituering av elevforsamlingen 705 
• Valg av ordstyrere 706 
• Valg av referenter 707 
• Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler 708 

• Beretninger for fylkesstyret, Valgkomiteen, Operasjon Dagsverks 709 
distriktskomité, kontrollkomiteen (dersom fylket har), samt økonomisk 710 
beretning fra økonomiansvarlig. 711 

 712 
§ 14 Elevforsamlingen må fatte vedtak i alle saker under saken konstituering av  713 

 elevforsamlingen før andre saker kan behandles. Fylkesstyrets innstillinger på 714 
 referenter, dagsorden, sakliste og møteregler er gjeldende inntil disse sakene er 715 
 behandlet. Sittende leder i fylkeslaget fungerer som møteleder inntil ordstyrere 716 
er valgt. 717 

 718 
§ 15a Fylkesstyret kaller inn til ekstraordinær elevforsamling når et absolutt flertall av 719 
 fylkesstyret eller Desisjonskomiteen, eller ½ av medlem krever dette. 720 
 721 



 
 

42 

§ 15b Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinær 722 
elevforsamling kan behandles på møtet. 723 

 724 
§ 16 Alle møter er åpne og alle kan være gjester, med mindre annet blir vedtatt av 725 

 årsmøtet ved alminnelig flertall. Fylkesstyret kan invitere andre til å overvære 726 
 årsmøtet. Årsmøtet må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt om andre enn de som 727 
er nevnt i paragraf §§ 2a og 10 a skal innvilges tale- og/eller forslagsrett. 728 

 729 
§ 17 Elever ved medlemsskoler, lærlinger i innmeldte lærlingråd og individuelle 730 

medlemmer i fylket har forslagsrett i alle saker som behandles på årsmøtet og på 731 
 elevforsamlinger. 732 

 733 
§ 18 Årsmøtet og elevforsamlinger har myndighet til å behandle følgende saker: 734 

• Større utdanningspolitiske eller organisatoriske saker som angjelder fylket. 735 
• Utfyllende punkter til standard økonomiske retningslinjer for fylkeslag. 736 
• Sammenslåing av ett eller flere fylkeslag. Dette må godkjennes av årsmøtet i 737 

hvert enkelt fylke med ⅔ flertall. Det skal deretter avholdes et ekstraordinært 738 
årsmøte hvor det vedtas grunndokumenter for det nye fylkeslaget. En 739 
sammenslåing av et eller flere fylkeslag må godkjennes av Landsstyret med 740 
absolutt flertall. 741 

 742 

Representantskap 743 

§ 19 Representantskapsmøter kan avholdes mellom to årsmøter. Det er opp til 744 
fylkeslaget om det skal kalles inn til representantskapsmøter i løpet av perioden. 745 

 746 
§ 20 Følgende personer har møterett på representantskapsmøter og skal kalles inn: 747 

• Elevrådsleder fra hver medlemsskole og leder av innmeldte lærlingråd i fylket 748 
møter med delegatstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en 749 
annen representant velges av elevrådet/lærlingrådet. 750 

• Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent søknad 751 
fra økonomiansvarlig og fylkesleder.  752 

• Fylkesstyret møter med observatørstatus. 753 
• Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk møter med observatørstatus. 754 
• Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med 755 

observatører som er valgt av elevrådet/lærlingrådet. Antall observatører per 756 
skole/lærlingråd fastsettes av fylkesstyret. 757 

 758 
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§ 21 Elever ved medlemsskoler, lærlinger i innmeldte lærlingråd og individuelle 759 
medlemmer i fylket har forslagsrett i alle saker som behandles på 760 
representantskapsmøter. 761 

 762 
§ 22 Representantskapet har myndighet til å behandle følgende saker: 763 

• Utdanningspolitiske uttalelser for fylkeslaget. Uttalelser vedtas med ⅔ flertall.  764 
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Vedlegg 3 | Statutter for Operasjon Dagsverk 765 

ODs formål 766 

§ 1 Operasjon Dagsverk (heretter OD) er en solidaritetsaksjon av, med og for 767 
ungdom. Aksjonen er en del av Elevorganisasjonen og består av to deler; 768 
informasjonskampanjen Internasjonal Uke og OD-dagen. 769 

 770 
§ 2 OD skal gjennom Internasjonal Uke bevisstgjøre elevene på sitt ansvar for å 771 

bidra til å skape en mer rettferdig verden. Ved å sette globale problemstillinger 772 
på dagsorden skal OD skape interesse for internasjonale spørsmål blant elevene. 773 
På aksjonsdagen, OD-dagen, kan elever ved norske skoler gi en dag av sin 774 
utdanning til inntekt for prosjektet valgt på Elevtinget. 775 

 776 
§ 3 OD skal støtte utdannings- og utviklingsprosjekter med fokus på marginalisert 777 

ungdom. Ved å jobbe på OD-dagen kan elever ved norske skoler gjøre en innsats 778 
for at ungdom i andre deler av verden skal få muligheten til utdanning, slik at de 779 
selv får muligheten til å påvirke sin egen situasjon. 780 

 781 
§ 4 Ungdom i hele verden kjemper en felles kamp med et felles mål, lik mulighet til 782 

utdanning. Ikke fordi vi er like, men fordi vi er like mye verdt. 783 
 784 

Organene 785 

§ 5 Elevtinget 786 
Prosjekt for OD velges på Elevtinget til Elevorganisasjonen. Presentasjonen av 787 
tema og prosjekt for OD er en del av forberedelsene til Elevtinget på skolene. For 788 
å sikre elevinnflytelse fra alle elevene som deltar i OD, skal skolene avholde en 789 
uravstemning om OD blant elevene. En presentasjon av alternativene til prosjekt 790 
sendes ut til alle skoler. Resultatet av uravstemningen sendes til OD. Hver skole 791 
kan avgi en (1) stemme. 792 

 793 
§ 6 OD-styret 794 

Styret til OD blir valgt på Elevorganisasjonens Elevting. 795 
Til styret velges: 796 
• Leder av OD 797 
• Leder av EO 798 
• En (1) leder av styret 799 
• Ett (1) styremedlem med funksjonstid på to (2) år 800 
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• Tre (3) styremedlemmer med bakgrunn fra OD 801 
• Tre (3) styremedlemmer med bakgrunn fra EO eller annen relevant erfaring 802 
• Ett (1) møtende varamedlem 803 

 804 
Dersom leder av Elevorganisasjonen ikke kan møte, møter leders stedfortreder. 805 
Representanter i OD-styret kan sitte i opptil fire (4) år. 806 

 807 
Styret konstituerer seg selv og velger vara for OD-leder i Elevorganisasjonens 808 
Sentralstyre. Vara for OD-leder må ha verv i sittende OD-styre eller sittende 809 
Hovedkomité 810 

 811 
Sittende Hovedkomité, Sentralstyre, landsstyre og ansatte i ODs sekretariat har 812 
observatørstatus i OD-styret. 813 
 814 
Funksjonstiden for styret er fra 1. april det året de blir valgt til 31. mars 815 
påfølgende år. 816 
 817 
Saker som utelukkende angår OD behandles av OD-styret. Landsstyret i 818 
Elevorganisasjonen kan overprøve vedtak fra OD-styret. 819 

 820 
OD-styret kan vedta at OD skal arrangeres i samarbeid med andre 821 
elevorganisasjoner eller lignende aksjoner og vedta eventuelle statutter for dette 822 
samarbeidet. 823 

 824 
OD-styret skal utarbeide retningslinjer for Hovedkomiteen. 825 
Til OD-styret er alle som er under 25 år og som fyller vilkårene i 2. ledd i denne 826 
paragraf valgbare. 827 

 828 
§ 7 Sentralstyret 829 

OD-leder sitter i Elevorganisasjonens Sentralstyre, og har personlig vara 830 
konstituert i ODs Styre. 831 

 832 
§ 8 Hovedkomiteen 833 

Styret i OD nedsetter Hovedkomiteen for OD, etter innstilling fra sittende 834 
Hovedkomité. Hovedkomiteen består av inntil 12 personer inkludert OD-leder. 835 
Hovedkomiteens oppgaver fastsettes i «Mandat for hovedkomiteen» som vedtas 836 
i ODs styre innen 31. januar. Hovedkomiteen har det praktiske ansvaret for 837 
gjennomføringen av OD kampanjen innenfor de økonomiske retningslinjene som 838 
er gitt av ODs Styre. 839 
Ny Hovedkomité skal informeres om på påfølgende Elevting. 840 
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 841 
§ 9 Distriktskomiteene 842 

Hovedkomiteen deler landet inn i distrikter. Hvert distrikt har en Distriktskomité 843 
som ledes av en DK- leder. DK- leder velges på første Elevforsamling etter 844 
15.november i det Fylkeslaget Distriktskomiteen sogner inn under. Avtroppende 845 
DK velger nytt DK. Ny distriktskomité skal orienteres om på påfølgende 846 
elevforsamling eller årsmøte. Distriktskomiteene skolerer Skolekomiteene og 847 
koordinerer Internasjonal Uke i sine distrikter. 848 

 849 
§ 10 Skolekomiteene 850 

På hver skole, som deltar på OD, skal det være en Skolekomité. Skolekomiteene 851 
har ansvaret for Internasjonal Uke og OD-dagen på sine skoler. Det skal 852 
spesifiseres at skolene skal velge en økonomiansvarlig, og at vedkommende skal 853 
sørge for å levere inn regnskap innen 1. desember. 854 

 855 
§ 11 ODs bistandsfaglige råd 856 

Styret i OD nedsetter hvert år i mars ODs Råd som består av: 857 
• Fortrinnsvis OD-ledere for de fire siste aksjonene, om nødvendig OD-ledere 858 

for tidligere aksjoner eller andre sentrale tillitsvalgte innen OD 859 
• 5 til 8 ressurspersoner med erfaring fra bistands-/utviklingsarbeid 860 
• Årets leder av OD med observatørstatus 861 
• Medlemmer av sittende OD-styre, Hovedkomité og Landsstyre har 862 

observatørstatus i Ods Råd. 863 
• Mandat for Rådet vedtas av ODs styre. Bistandsrådgiver er rådets sekretær 864 

og har observatørstatus. 865 
 866 

ODs sekretariat 867 

§ 13 ODs styre ansetter, og vedtar stillingsinstrukser for, sekretariatet. 868 
 869 

Økonomiske forhold 870 

§ 14 ODs økonomi er selvstendig og helt atskilt fra Elevorganisasjonens økonomi. 871 
 872 
§ 15 ODs budsjett og regnskap behandles av OD-styret, og fremlegges Landsstyret til 873 

orientering. 874 
 875 
§ 16 Midler fra kampanjene forvaltes av OD. ODs økonomiske ansvar overfor 876 

samarbeidsorganisasjoner er begrenset til kampanjesummen og renteinntekter 877 
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med fradrag av aksjons- og oppfølgingsomkostninger. OD-midlene skal 878 
plasseres etter så sikre og gunstige vilkår som forsvarlig under hensyn til 879 
plassering av denne typen midler, i henhold til Vergemålsloven. 880 

 881 
§ 17 Det skal til enhver tid være nedfelt i ODs økonomiske retningslinjer, som vedtas 882 

av Landsstyret, hvem som kan tegne OD for utgifter. 883 
 884 

Informasjon og aksjon 885 

§ 18 Internasjonal Uke er en informasjons- og aktivitetsuke som avholdes på skolene 886 
før selve aksjonsdagen. 887 

 888 
§ 19 Internasjonal Uke er den viktigste delen av OD og bør derfor ha høyeste prioritet. 889 

Det er et grunnleggende mål at alle skoler som deltar på OD arrangerer en 890 
Internasjonal Uke, slik at OD kan være med på å fremme menneskelig likeverd 891 
og likestilling, og toleranse, global ressursutjevning og internasjonalt 892 
medansvar. 893 

 894 
§ 20 Internasjonal Uke avsluttes med selve OD-dagen, der de deltagende elevene 895 

gjør et dagsverk til inntekt for ungdom i årets prosjektland. Det er et mål at flest 896 
mulig av skoleelevene i Norge skal delta på OD. Deltagelse på selve OD dagen 897 
skal være basert på frivillighet og solidaritet. 898 

 899 

ODs samarbeidsorganisasjoner 900 

§ 21 Det velges hvert år en eller flere organisasjoner som skal bistå i 901 
informasjonskampanjen i Norge og forvalte alle midlene som blir jobbet inn i 902 
løpet av OD-kampanjen. ODs samarbeidsorganisasjon(er) velges på bakgrunn av 903 
en søknad. 904 

 905 
§ 22 Midler fra OD kan søkes av en organisasjon eller flere organisasjoner som søker 906 

sammen. Minst en av organisasjonene må være registrert som juridisk enhet i 907 
Norge. 908 

 909 
§ 24 Samarbeidsorganisasjonens mål og virke må være i overensstemmelse med ODs 910 

formål. 911 
 912 
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§ 25 Det skal inngås en avtale mellom OD og samarbeidsorganisasjonen før aksjonen. 913 
Denne regulerer samarbeidet om informasjonskampanjen og bistandstiltakene. 914 
Avtalen skal godkjennes av Styret før den signeres. 915 

 916 
§ 26 Dersom samarbeidsorganisasjonen bryter avtalen eller ikke oppfyller kravene 917 

satt til prosjektforslag og organisasjon i statuttene, kan midlene holdes tilbake til 918 
forholdene er brakt i orden. Dersom dette ikke skjer, kan styret i OD etter 919 
fullmakt fra Landsstyret i Elevorganisasjonen, finne nye samarbeidspartnere for 920 
prosjektet. Dersom det viser seg vanskelig å fremskaffe relevante 921 
samarbeidspartnere for prosjektet vil resterende midler bli fordelt på nytt til et 922 
annet prosjekt og en annen organisasjon etter vedtak i styret. Et nytt prosjekt må 923 
ha en tilsvarende profil som det opprinnelige prosjektet. 924 

 925 
§ 27 Styret avgjør hva som skal skje med eventuelle restmidler etter endt prosjekt. En 926 

støtte til andre tiltak eller prosjekt skal fortrinnsvis være innenfor rammen av den 927 
opprinnelige søknaden fra Elevtinget. Hvis det ikke er en mulighet, kan styret 928 
fatte vedtak om at restmidler overføres til Ods egenkapital for å sikre god 929 
langsiktig drift av aksjonen. 930 
Samarbeidsorganisasjonen skal være faglig ressurs i informasjonskampanjen. 931 
Samarbeidsorganisasjonen skal være behjelpelig i det praktiske arbeidet før og 932 
under aksjonen. Dette må skje i samarbeid med OD. 933 

 934 

Bistandstiltakene 935 

§ 28 For samarbeidsorganisasjonene er prosjektsøknaden samt programplanen 936 
forpliktende. Grunnleggende avvik fra disse skal godkjennes av styret til OD. 937 

 938 
§ 29 OD skal sikres innsikt og deltagelse i prosjektets utvikling. 939 

Samarbeidsorganisasjonen forplikter seg til å rapportere til OD frem til 940 
prosjektet er avsluttet. Det må leveres en endelig sluttrapport etter at prosjektet 941 
er avsluttet. 942 

 943 
§ 30 Samarbeidsorganisasjonen skal ha god kjennskap til lokale partnere og forhold i 944 

prosjektlandet/ene. Samarbeidsorganisasjonen skal ha tilstrekkelig erfaring, 945 
administrativ og faglig kompetanse og kapasitet på området det søkes støtte til. 946 

 947 
§ 31 Samarbeidsorganisasjonen må sikre at lokale samarbeidsparter i prosjektlandet 948 

får kunnskap om OD som solidaritetsaksjonen til skoleelevene i Norge. 949 
 950 
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§ 32 Samarbeidsorganisasjonen skal sammen med OD legge til rette for forsvarlig 951 
utfasing av støtten til prosjektet. 952 

 953 

Prinsipper for støtte til bistandstiltak 954 

§ 33 OD støtter bistandstiltak rettet mot ungdom. 955 
 956 
§ 34 Tiltakene skal være utdannings- eller utviklingsprosjekter, som danner et godt 957 

utgangspunkt for informasjonskampanjen. OD støtter til folkelig mobilisering, 958 
økonomisk, sosial og politisk frigjøring. Verdier det skal legges vekt på er 959 
internasjonal solidaritet, likeverd og menneskerettigheter. 960 

 961 
§ 35  OD støtter prosjekter som har et tydelig fokus på ungdomsmedvirkning. Det 962 

betyr at ungdom skal være aktive aktører i planlegging, gjennomføring og 963 
evaluering av tiltakene. OD ønsker å samarbeide med organisasjoner som er 964 
nytenkende på ungdomsmedvirkning og er åpne for at ungdom skal kunne 965 
påvirke sin egen situasjon. 966 

 967 
§ 36 Tiltakene må ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, tro, hudfarge, etnisk 968 

opprinnelse eller seksuell legning. Tiltakene skal være inkluderende og tilstrebe 969 
å inkludere funksjonshemmede og ungdom fra den fattigste eller mest 970 
marginaliserte delen av befolkningen. Støtten skal bidra til at jenter og gutter får 971 
lik mulighet til utdanning. 972 

 973 
§ 37 OD støtter kun prosjekter som søker å oppnå varige endringer. Tiltakene skal 974 

være lokalt forankret og ungdomsbehov og prioriteringer skal være ivaretatt. 975 
 976 
§ 38 OD støtter kun tiltak hvor samarbeidsorganisasjonen samarbeider med lokale 977 

partnere (lokale organisasjoner/myndigheter) i prosjektlandet. 978 
Samarbeidsorganisasjonen avklarer selv ansvarsforholdet for ledelse og 979 
gjennomføring av tiltakene mellom samarbeidsorganisasjonen og lokale 980 
partnere. 981 

 982 
§ 39 Hver enkelt OD-kampanje skal av praktiske og kampanjemessige årsaker 983 

tilstrebe å omfatte færre enn tre land, med maks ti partnere. Alle de aktuelle 984 
landene bør befinne seg på samme kontinent. Unntak fra dette kan bli gjort 985 
dersom ODs bistandsfaglige råd og OD-styret mener dette er forsvarlig. 986 

 987 
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§ 40 Prosjektbeløpet skal fordeles over minimum tre år. Første utbetaling skjer tidligst 988 
1. januar etter aksjonen. Pengene kan utbetales i en eller flere overføringer per 989 
år. Organisasjonene plikter å levere rapport og regnskap når midlene fra en 990 
utbetaling er brukt. Styret i OD har rett til å gripe inn og stoppe utbetalinger 991 
dersom organisasjonene ikke overholder rutiner som avtalt. 992 

 993 
§ 41 Det beløpet det søkes om skal ikke avvike med mer enn ca. 10% fra beløpet som 994 

ble arbeidet inn under fjorårets aksjon. Det skal være mulig å øke, eventuelt 995 
minke, beløpet dersom aksjonen skulle motta mer eller mindre enn kalkulert. 996 

 997 
§ 42 Grunnleggende endringer av prosjektet skal godkjennes av Styret til OD. 998 
 999 

Søknadsbehandling 1000 

§ 43 Prosjektskisser og prosjektsøknader skal følge Operasjon 1001 
Dagsverks retningslinjer for søknad. Det er obligatorisk å levere 1002 
prosjektskisse før søknad, men prosjektskissen må ikke godkjennes 1003 
for å kunne søke. Hvis flere enn tre (3) søknader følger statuttene, 1004 
godkjenner styret kun de tre (3) som best legger grunnlaget for en 1005 
god informasjonskampanje. 1006 

 1007 
§ 44 Søkerorganisasjonene kan ikke promotere sitt prosjekt overfor massemedia, 1008 

sosiale medier, skoler og lignende før forslagene har vært oppe til votering på 1009 
Elevtinget til Elevorganisasjonen. Unntak er foredrag, artikler eller liknende i regi 1010 
av de enkelte ledd innen Elevorganisasjonen, eller innad i egen organisasjon. 1011 
Søkerorganisasjonene kan ikke under noen omstendighet argumentere mot 1012 
noen av de andre søkerorganisasjonenes prosjektforslag. 1013 

 1014 

Generelt 1015 

§ 45 Dersom det skulle åpnes konkurs, eller inngås gjeldsforhandlinger eller om 1016 
Elevorganisasjonen på annen måte skulle opphøre å eksistere, skal det sittende 1017 
styret for OD fortsette som styringsorgan for OD, og tildeles de fullmakter som 1018 
Landsstyret i Elevorganisasjonen før hadde. 1019 

 1020 
§ 46 I en situasjon som beskrevet i § 45 suppleres styret med en representant fra de 1021 

ansatte hos OD og de tidligere OD-lederne i ODs råd. 1022 
I en situasjon som beskrevet i § 45 er styrets mandat følgende: 1023 
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• Å sikre en tilfredsstillende gjennomføring av den eventuelt allerede 1024 
igangsatte aksjonen. 1025 

• Å sikre en tilfredsstillende oppfølging av de igangsatte prosjekter. 1026 
• Å komme frem til en demokratisk og elevstyrt videre drift av OD, eventuelt 1027 
• Å sikre en styrt avvikling av kampanjen. 1028 

 1029 
§ 47 Disse statutter bygger på Elevorganisasjonens Vedtekter, og er underlagt disse. 1030 



Retningslinjer for deltakere på Elevtinget 2020
 
På Elevtinget tas sikkerheten til deltakerne på alvor. Derfor skal alle 
deltakere skrive under på retningslinjene. 

Deltakerne forplikter seg til følgende retningslinjer: 

1. Deltakerne skal vise hverandre respekt uavhengig av kjønn og kjønn 
 sidentitet, alder, religion, seksuell orientering, sosial status, etnisk  
 tilhørighet eller politisk  ståsted.

2. Elevtinget skal være en positiv opplevelse for alle deltakere. 
 Deltakere skal respektere hverandres grenser. Ved uønskede eller  
 grenseoverskridende hendelser skal sekretariatet varsles 
 umiddelbart.

3. Elevtinget er et rusfritt arrangement. Dette gjelder under hele 
 arrangementet fram til møtet slutter fredag 6. mars. Det skal ikke  
 under noen omstendigheter oppbevares rusmidler, som alkohol, i  
 verken møtelokalene eller andre steder på hotellet.

4. Alle deltakere skal forholde seg til dagsordenen som oppgis fra 
 ordstyrerbordet eller sekretariatet.

5. Møtet kan ikke forlates uten innvilget permisjonssøknad.

6. Deltakere vil motta et elevtingsarmbånd når de registrerer seg. For  
 å få adgang til møtesal og overnattingssted, må man ha på 
 armbåndet.

7. Deltakere må benytte seg av Elevorganisasjonens overnattings-
 steder under hele Elevtinget dersom noe annet ikke er avtalt på 
 forhånd.

8. Deltakere må være på tildelt overnattingssted innen de fristene som 
 sekretariatet setter hver kveld.

9. Deltakere er personlig ansvarlige for skade på hotellrom eller utstyr i  
 møtelokalet.
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10. Deltakere er personlig ansvarlige for eiendelene sine.

11. Deltakere plikter å oppgi kontaktinformasjon til nærmeste 
 pårørende.

12. Ved behov for medisinsk assistanse eller andre behov skal 
 sekretariatet varsles umiddelbart.

13. Brudd på disse retningslinjene vil medføre bortvisning fra Elevtinget  
 med umiddelbar virkning og utestengelse fra Elevorganisasjonens 
 arrangementer det kommende året. Reisedekning vil ikke bli 
 utbetalt og  skriftlig orientering vil sendes til rektor og foresatte.



Sted og dato

Elevrådsleder Rektor

Sted og dato

Skolens stempel

Svarslipp
Ved å signere bekrefter elevrådsleder og rektor følgende:

1. Delegat, dersom dette ikke er elevrådsleder, og observatør er 
 demokratisk valgt av elevrådet på skolen.

2. Deltakerne følger retningslinjene for Elevtingets deltakere.

3. Følgende deltakeravgift betales av skolen:

 a) Videregående skole/lærlingråd: 4000kr for delegat og   
  5000kr for observatør.
 b) Ungdomsskole: 2000kr for delegat og 2500kr for 
  observatør.

4 Dersom det er krysset av for overnatting i påmeldingen, vil   
 faktura for overnatting betales av skolen i etterkant av Elevtinget   
 2020. Priser for overnatting:

 a) 4-mannsrom: 302,5 kr per person per natt
 b) Dobbeltrom: 405 kr per person per natt.
 c) Enkeltrom: 810 kr per person per natt.

Delegat (dersom 
dette ikke er 

elevrådsleder)

Observatør

Foresatt delegat Foresatt observatør

For deltakere under 18 år:

54


	2019-2020 ET20 1. innkalling
	2019-2020 Vedtekter – Elevtinget 2020 1. innkalling
	Innhold
	Elevorganisasjonens grunndokumenter
	Følgende begreper legges til grunn for grunndokumentene
	Vedtekter
	Formål og verdigrunnlag
	Navn
	Organisasjon
	Sammenslåing og oppløsning
	Saksbehandling
	Reaksjoner på brudd av Elevorganisasjonens retningslinjer
	Medlemskap
	Institusjonsbasert medlemskap
	Individuelt medlemskap
	Kontingent
	Grunndokumentene
	Organer og komiteer
	Elevtinget
	Ekstraordinært Elevting
	Landsstyret
	Sentralstyret
	Generalsekretær
	Valgkomiteen
	Desisjonskomiteen
	Fylkeslagene
	Lokallagene
	Operasjon Dagsverk
	Vedlegg 1 | Valgreglement
	Valgbarhet
	Elevtingets tillitsvalgte
	Fylkestillitsvalgte
	Demografisk fordeling
	Vedlegg 2 | Standarvedtekter for fylkeslag
	Årsmøte
	Ekstraordinært årsmøte
	Elevforsamling
	Representantskap
	Vedlegg 3 | Statutter for Operasjon Dagsverk
	ODs formål
	Organene
	ODs sekretariat
	Økonomiske forhold
	Informasjon og aksjon
	ODs samarbeidsorganisasjoner
	Bistandstiltakene
	Prinsipper for støtte til bistandstiltak
	Søknadsbehandling
	Generelt

	2019-2020 ET20 1. innkalling

