
 
 

Elevorganisasjonen | elev.no  Side 1 av 1 

Nasjonal strategi for lærlingråd 

Dette er Elevorganisasjonens strategi for arbeid knyttet til opprettelse av 
Lærlingråd, vedtatt av Landsstyret den 20.10.2019. 
 
Strategien skal være en veileder, samtidig som den vil fungere som 
rammeverket det arbeidet som legges ned av elevorganisasjonens fylkeslag opp 
mot opprettelsen av lærlingråd. Strategien er lagt opp relativt løst med tanke på 
kommende fylkessammenslåing, og det er lagt opp til at den skal kunne revideres 
når det er behov for dette. 

Kapitteloversikt 

1.0  Lærlingråd 
2.0  Mandat og sammensetning av råd 
3.0  Fag- og yrkesopplæringsutvalgets rolle 

1.0  Lærlingråd 

1.1  EO skal i første omgang arbeide for opprettelsen av fylkeskommunale 
lærlingråd. 

1.2  Der fylkeskommunalt lærlingråd allerede eksisterer kan fylkesstyret i samråd 
med FYOU kartlegge muligheter for lærlingråd i regi av opplæringskontorene. 

1.3  Det skal i arbeidet knyttet til opprettelsen av lærlingråd, tilstrebes at 
representanter fra fylkesstyret har møterett i de fylkeskommunale 
lærlingrådene" 

2.0  Mandat og sammensetning av råd 

2.1  Når Elevorganisasjonen kommer med forslag til sammensetning bør forslaget ta 
utgangspunkt i Trøndelagsmodellen for lærlingråd, men sammensetningen av 
lærlingrådet skal først og fremst tilpasses de lokale behovene i hvert enkelt fylke. 

2.2  Elevorganisasjon skal jobbe for at mandatet sikrer lærlingene god innflytelse og 
reell medbestemmelsesrett i rådet. 

2.3  FYOU skal bli orientert om forslag til mandat og sammensetning av råd som 
fremmes av Elevorganisasjonen 

2.4 FYOU skal lage maler til mandat og sammensetning 

3.0  Fag- og yrkesopplæringsutvalgets rolle 

3.1  Elevorganisasjonens fag- og yrkesopplæringsutvalg skal månedlig holdes 
oppdatert på fylkenes arbeid knyttet til lærlingråd. 

3.2  Fag- og yrkesopplæringsutvalget skal etter ønske fra fylkene bistå i arbeidet 
knyttet til opprettelsen av lærlingråd. 

3.3  Fag- og yrkesopplæringsutvalget skal skoleres om lærlingråd og deres virke, så 
utvalget senere kan videreføre kompetansen i egen organisasjon. 

3.4  Fag- og yrkesopplæringsutvalget plikter å fremme saken om revidering av 
strategien på Elevorganisasjonens landsstyremøte dersom de finner det 
nødvendig eller etter ønske fra landsstyret eller sentralstyret.  
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