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Vedlegg 1 | Gjennomføringsstrategi for treårig 
hovedsatsing 2019/20 
Gjennomføringsstrategi for treårig hovedsatsning 2018/2021 er vedtatt av Landsstyret i 
mai 2019. 

Kapitteloversikt 

Kapitteloversikten til vedlegget er hyperlinket. Til de forskjellige kapitlene. Last ned PDF-en 
og du vil kunne trykke i kapitteloversikten for å lettere finne fram i dokumentet. 
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Generelle krav til arbeid med treårig hovedsatsing 

   

1. Organisere majoriteten av norske elever 

Elevorganisasjonen er dessverre i en situasjon hvor den ikke representerer flertallet av 
Norges elever. Spesielt er representasjonen av ungdomsskoleelever og lærlinger lav. Dette 
er bekymringsverdig, spesielt med tanke på at vi jevnlig er i media og snakker på vegne av 
flertallet i den norske elevbevegelse. En av våre viktigste oppgaver fremover er derfor å 
øke antall medlemmer i organisasjonen. 

Sentralstyret skal: 

• Tilby dyptgående verveskoleringer til resten av organisasjonen. 
• Arrangere vervekonkurranser for tillitsvalgte.  
• Utarbeide informasjonsmateriell som spesifikt skal virke for å få skoler til å bli 

interessert i medlemskap og arrangere uravstemninger. 
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Landsstyret skal: 

• Vedta en vervestrategi som skal gjelde for hele organisasjonen og som skal 
revideres minst én gang i året.  

• Behandle diskusjonssaken “verving” på første og tredje landsstyremøte 

Organisasjonen skal: 

• Sørge for at den generelle profileringen av organisasjonen og våre tilbud blir rettet 
mot den store delen av Norges elevmasse, også de elevene som ikke går på 
medlemsskoler.  

• I større grad besøke ikke-medlemsskoler for å holde foredrag og skoleringer.  
• Alltid være tilgjengelig for å bistå skoler med uravstemninger. 

2. Jobbe for å opprette læringråd i alle fylker 

De aller fleste elever blir representert i Elevorganisasjonen gjennom leder for skolens 
elevråd. For de aller fleste lærlinger er dette ikke mulig. Lærlinger har svært liten mulighet 
til å organisere seg på et grunnleggende plan i Elevorganisasjonen. Både for å øke 
representasjonen vår av lærlinger, og for å arbeide for lærlingers mulighet til å organisere 
seg på et generelt plan, bør det være Elevorganisasjonens oppgave å gå i bresjen for å 
opprette 
lærlingråd. 

Fag- og yrkesopplæringsutvalget skal: 

• Kartlegge og vurdere ulike typer og modeller for lærlingråd.  
• Utarbeide steg-for-steg-veiledninger til hvordan å opprette lærlingråd.  
• Følge opp og bistå resten av organisasjonens arbeid med å opprette og verve 

lærlingråd.  
• Årlig arrangere Fag- og yrkesopplæringskonferansen som, blant annet, skal øke 

bevisstheten rundt viktigheten av å organisere seg som lærling  
• Utarbeide en steg-for-steg-veileder til hvordan man kan verve lærlinger som 

enkeltmedlemmer. 

Sentralstyret skal: 

• Utvikle informasjonsmateriell som skal ha som formål å engasjere lærlinger og 
blivende lærlinger i å organisere seg.  

• Aktivt bidra til oppretting av lærlingråd i sine oppfølgerfylker. 
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Fylkesstyrene skal: 

• Drive lokale informasjonskampanjer mot lærlinger og blivende lærlinger om verdien 
i å engasjere seg.  

• Generelt arbeide for engasjement rundt lærlinger og lærlingpolitikk i fylkene. 

Organisasjonen skal: 

• Innen 2021 ha opprettet lærlingråd i alle landets fylker. 

3. Jobbe for å inkludere alle typer medlemmer i hele organisasjonen 

Elevorganisasjonen skal representere alle typer elever og lærlinger. Selv om 
medlemsmassen er mangfoldig, ser vi at vi ofte tiltrekker oss samme typer elever fra 
samme utdanningsprogram i samme fase av utdanningsløpet. Vi må arbeide for å være en 
organisasjon alle typer medlemmer har samme mulighet til å engasjere seg og bidra. 

Sentralstyret skal: 

• Aktivt følge opp fylkesstyrenes arbeid med ungdomsskoler og fag- og 
yrkesopplæring.  

• Utrede muligheten for å arrangere et nasjonalt ungdomsskoleseminar. 

Fylkesstyrene skal: 

• Arrangere egne arrangementer for ulike deler av medlemsmassen. 

Organisasjonen skal: 

• Sørge for å ha elever og lærlinger fra et bredt spekter av utdanningsløpet 
representert i utvalg og komiteer, samt ha et særskilt fokus på å få samme grupper 
representert på elevforsamlinger, representantskap, årsmøter og Elevtinget.  

• Utarbeide egne planer for arbeid med ungdomsskoler og fag- og yrkesopplæring. 

4. Ha kontakt med elevrådene jevnlig, minst én gang hver måned 

Elevrådene er organisasjonens mest naturlige møte med elevmassen. På samme måte er 
fylkesstyrene i første rekke elevene og elevrådenes tillitsvalgte. Derfor er det naturlig og 
nødvendig at fylkesstyrene er de som skal sørge for kontakt mellom organisasjonen og 
elevrådene. Fylkesstyrene må intensivere arbeidet sitt med dette, samtidig som at 
sentralstyret aktivt må bistå fylkesstyrene med veiledning. 
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Sentralstyret skal: 

• Utarbeide ulike steg-for-steg-veiledninger til hvordan å opprette, vedlikeholde og 
videreutvikle kontakt mellom fylkesstyrer og elevråd.  

• Sette av tid og midler til å reise ut til elevrådene for å profilere organisasjonen og å 
bistå med hjelp og støtte.  

• Ha som et hovedfokus å sørge for at oppfølgerfylkene vet hva de skal gjøre for å 
drive med god elevrådsoppfølging.  

• Konstituere verveansvarlig. 

Fylkesstyrene skal: 

• Tildele samtlige skoler ansvars- og kontaktpersoner fra fylkesstyret som skal være 
organisasjonens ansikt utad til elevrådet, og være den som jevnlig har kontakt med 
elevrådet. 

• Ha et oppdatert register over samtlige elevrådsledere i fylket med navn og 
kontaktinformasjon. 

• Utarbeide planer for å opprettholde jevnlig kontakt mellom elevråd og 
kontaktperson i fylkesstyret. 

• Behandle saken «Elevrådsoppfølging» på hvert fylkesstyremøte. 

5. Til enhver tid ha en organisasjonsoppbygging som legger til rette 
for best mulig medlemskontakt 

Elevorganisasjonens interne struktur er per dags dato ganske ensformig og symmetrisk. 
Selv om dette gjør det enkelt å administrere og ha oversikt over organisasjonen, er det 
mulig at muligheten for en mindre streng oppbygning kan gagne organisasjonen med 
tanke på medlemsnærhet. Dette, i kombinasjon med den nært forestående kommune- og 
regionreformen gjør det nødvendig å se på ulike måter å bygge opp organisasjonen 
internt. 

Landsstyret skal: 

• Sette ned et utvalg som skal være organisasjonens eksperter på regionreform og 
organisasjonsstruktur. Utvalget skal være et rådgivende organ for alle fylker som 
skal slå seg sammen og/eller opprette lokallag. Utvalget skal jobbe med en 
organisasjonsstruktur som legger til rette for god medlemskontakt 

Fylkesstyrene skal: 

• Jobbe målrettet med oppretting og oppfølging av lokallag 
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6. Bruke sosiale medier som hovedplattform for å nå ut til elever og 
lærlinger 

Som en ungdomsorganisasjon er sosiale medier en vital arena for å både kunne profilere 
organisasjonen og å kommunisere med medlemsmassen. Per dags dato er aktiviteten og 
kontinuiteten vår på de sosiale media, både sentralt og i fylkene, dessverre alt for lav, 
spesielt i sammenlikning med andre ungdomsorganisasjoner. Derfor er det et av våre 
fremste mål å forbedre resultatene våre på sosiale medier. 

Landsstyret skal: 

• Vedta, og sørge for at hele organisasjonen forholder seg til, en 
kommunikasjonsplattform som skal gjelde for hele organisasjonen og som skal 
revideres minst én gang i året. 

Sentralstyret skal: 

• Sørge for at nettsiden til enhver tid er fullstendig oppdatert med organisasjonens 
tillitsvalgte, politikk, grunndokumenter og andre essensielle opplysninger.  

• Sette ned en arbeidsgruppe som skal koordinere og ukentlig legge planer for 
sentralstyrets aktivitet på de sosiale medier-kontoene.  

• Sette seg interne mål for kvalitet og hyppighet av aktivitet på sosiale medier, samt 
mål for størrelse på følgermasser.  

• Tilby dyptgående sosiale medier-skoleringer til organisasjonens tillitsvalgte og 
aktivt følge opp oppfølgerfylkenes aktivitet på sosiale medier. 

Fylkesstyrene skal: 

• Behandle saken «Sosiale medier» på hvert fylkesstyremøte  
• Konstituere internverv med hovedansvar for fylkeslagets aktivitet på sosiale medier. 
• Sette seg interne mål for kvalitet og hyppighet av aktivitet på sosiale medier, samt 

mål for størrelse på følgermasser. 

Organisasjonen skal: 

• Alltid sørge for å bruke et tilgjengelig språk i all kommunikasjon til elevmassen. 

7. Jobbe for å øke representasjonen av ungdomsskoler 

Om en skulle pekt på den største gruppen elever Elevorganisasjonen ikke organiserer er 
ungdomsskoleelever den desidert største. Siden ungdomsskoler ble inkludert i 
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organisasjonen på 2000-tallet har vi dessverre en alt for liten andel ungdomsskoler 
representert i sammenlikning med andel videregående skoler. Derfor er det viktig at vi 
arbeider for å øke representasjonen av ungdomsskoler. 

Sentralstyret skal: 

• Utarbeide informasjonsmateriell spesielt tilpasset ungdomsskoleelever.  
• Arbeide for å i større grad profilere organisasjonens ungdomsskolepolitikk mot 

ungdomsskoleelever.  
• Utarbeide steg-for-steg-veileder som forklarer hvordan man oppretter kontakt med 

og verver ungdomsskoler. 

Fylkesstyrene skal: 

• Sørge for å alltid ha et komplett register over fylkets ungdomsskolers 
kontaktinformasjon. 

Generelle krav til arbeid med treårig hovedsatsing 

De siste tre årene har vi sett at arbeidet med treårig hovedsatsing ikke har vært 
tilfredsstillende. Dette har i hovedsak vært grunnet manglende grad av bevissthet rundt 
treårig hovedsatsing, og lite normalisering av arbeidsmålene blant tillitsvalgte. Det er helt 
essensielt at organisasjonens tillitsvalgte vet hva organisasjonens utfordringer og mål er, 
og har en normal og opplyst bevissthet om hva som må gjøres for å løse disse utfordringer 
og nå disse målene. Da må visse rutiner og holdninger implementeres. 

Sentralstyret skal: 

• Månedlig evaluere organisasjonens arbeid med treårig hovedsatsing.  
• Aktivt følge opp oppfølgerfylkenes arbeid med treårig hovedsatsingen.  
• Utarbeide rutiner for å føre oppsyn med sitt eget arbeid mot målene i gitt i denne 

strategien. 

Landsstyret skal: 

• Behandle diskusjonssaken “status: Treårig hovedsatsing” på andre og fjerde 
landsstyremøte. 

• Revidere gjennomføringsstrategien årlig 
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Fylkesstyrene skal: 

• Utarbeide rutiner for å føre oppsyn med sitt eget arbeid mot målene i gitt i denne 
strategien, og gjøre bevisste prioriteringer over kulepunktene i denne strategien 
utifra fylkesstyrets ressurser.  

• Alltid ha bevissthet rundt organisasjonens utfordringer, se dem i sammenheng med 
treårig hovedsatsing, og fokusere på hvordan de kan løses. 

Organisasjonen må: 

• Begynne å snakke om treårig hovedsatsing som mål for å løse de store problemene, 
og komme over de store hindrene til organisasjonen, og ikke som et dokument med 
punkter man må arbeide mot kun på grunn av et Elevtingsvedtak.  

• Implementere arbeid med treårig hovedsatsing i alt av organisasjonens arbeid, ved 
å for eksempel stille seg selv spørsmålet: «Tjener denne løsningen eller prosjektet 
målene gitt i treårig hovedsatsing?» 
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