
STRATEGI FOR 
 

VERVING



Dette dokumentet inneholder Elevorganisasjonens strategi for 
verving for perioden 2019-2020. Det tar for seg fylkeslagene og 

sentralstyret sine oppgaver i dette arbeidet.  

Elevorganisasjonens troverdighet, legitimitet og 
påvirkningskraft er avhengig av god forankring i en 
representativ medlemsmasse. Verving er derfor en viktig 
aktivitet for organisasjonens utvikling og fremtid. Alle norske 
elever og lærlinger skal vite om, ha muligheten til å melde seg 
inn i og engasjere seg i Elevorganisasjonen, uavhengig av hvor 
de bor i landet. Informasjon og aktivitet i vervearbeidet er derfor 
av både lokal og nasjonal interesse. Denne strategien skal ligge 
til grunn for arbeidet, men ikke være begrensende.  

Det skal vedtas en ny vervestrategi på periodens 6. 
landsstyremøte. 



• Avholde lokale vervekonkurranser.
• Avholde verveperioder.
• Avholde arrangementer for ikke-medlemmer.
• Vedta mål på hvor mange skoler og lærlingråd man skal verve i 

løpet av en periode på årsmøtet eller på periodens første 
fylkesstyremøte.

• Sende ut en informasjonsmail til alle ikke-medlemsskoler og 
lærlingråd som ikke er medlem senest fire uker etter skolestart. 
Denne mailen skal inneholde informasjon om Elevorganisasjonen 
med fokus på medlemstilbud, fordeler ved å være medlem og 
hvordan man kan bli medlem.

• Strebe etter å besøke skoler og informere elevene om 
Elevorganisasjonen i forkant av uravstemninger.

• Fokusere på å få likevekt av videregående skoler, ungdomsskoler 
og lærlingråd blant egne medlemmer.

• Informere om hvordan man kan bli medlem på sosiale medier.
• Velge verveansvarlig i fylket.
• Samarbeide med fylkeskommunen i opprettelse av lærlingråd.

FYLKESLAGENE
Fylkeslagene skal 

Fylkeslagene kan 



SENTRALSTYRET

Sentralstyret skal 
• Lage maler på informasjonsmailer som fylkeslagene kan sendes ut 

til ikke-medlemsskoler og lærlingråd som ikke er medlem ved 
skolestart. Fylkeslagene kan benytte disse om de ønsker det.

• Lage et informasjonsskriv om uravstemninger og 
innmeldingsprosessen.

• Lage en presentasjon som kan benyttes for å informere om 
Elevorganisasjonen i forkant av uravstemninger

• Bistå fylkeslagene ved uravstemninger.
• Informere om hvordan man kan bli medlem på sosiale medier.
• Til en hver tid ha informasjon om hvordan man kan bli medlem på 

nettsiden.
• Utarbeide en oversikt over medlemsskoler og lærlingråd som er 

medlem på nettsiden.
• Løfte diskusjonen rundt verving ved fylkesbesøk

Sentralstyret kan 
• Avholde nasjonale vervekonkurranser.
• Bistå fylkeslagene i verveperioder.




