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Introduksjon
Elevorganisasjonen skal fremme norske elever og lærlingers meninger og 
interesser i det politiske landskapet og sikre at alle elever og lærlinger har reell 
medbestemmelse i sin egen skolehverdag. For å nå våre politiske mål er det viktig 
at solid organisatorisk arbeid ligger til grunn. Arbeidsprogrammet inneholder 
det Elevorganisasjonen og Operasjon Dagsverk skal gjøre i løpet av perioden. 
Dette dokumentet er grunnsteinen norske elever og lærlingers kamp for en 
skolehverdag på våre premisser. 
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1.0 Medlemskontakt
For å fremme elever og lærlingers interesser og sikre en slagkraftig organisasjon er det 
nødvendig at organisasjonen fungerer i takt med grasroten. Grasroten i Elevbevegelsen er 
elevene og lærlingene. Derfor er det viktig at Elevorganisasjonen alltid jobber for å nå ut til 
medlemsmassen.  

Organisasjonen skal: 

1.1 Drive aktiv oppfølging av alle medlemsskolene. Fylkesstyrene, lokallagene og 
medlemsmassen skal i fellesskap komme fram til hvordan samarbeidet skal 
fungere.  

1.2 Legge til rette for erfaringsutveksling mellom elev- og lærlingråd, slik at de sammen 
kan finne løsninger på skolepolitiske eller elevdemokratiske utfordringer.  

1.3 Aktivt og kontinuerlig jobbe og finne løsninger for bedre medlemskontakt. 
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Lokallagene skal: 

1.4 

1.5 

1.6 

I samarbeid med fylkeslaget sikre at elevrådene er skolert. 

Være bindeledd mellom medlemsskolene og fylkesstyret. 

Arrangere medlemsrettede arrangementer og fokusere på å lære og informere om 
hva Elevorganisasjonen er og hva Elevorganisasjonen kan gjøre for den enkelte 
elev og lærling. 

2.0 Medlemstilbud 

For å være elever og lærlingers egen organisasjon er det grunnleggende at 
Elevorganisasjonen har solide medlemstilbud som er tilpasset den mangfoldige 
medlemsmassen. Disse medlemstilbudene skal ta utgangspunkt i å informere om 
organisasjonen, og å mektiggjøre elevbevegelsen.  

Organisasjonen skal: 

2.1 Aktivt og kontinuerlig tilby skolering til elever, lærlinger og relevante ansatte på 
skolen med formål om å mektiggjøre og styrke elevdemokratiet. 

2.2 Holde EO-fondet gående og aktivt gå inn for å informere medlemsmassen om 
søknadsprosess og søknadsfrist samt kontinuerlig jobbe for å gjøre 
søknadsprosessen enklere og bedre.  

2.3 Universelt utforme alle arrangementer, slik at alle kan delta aktivt - uavhengig av 
funksjonsevne.  

2.4 Sende ut et kort og konkret informasjonsskriv om hva som skjer på Elevtinget. Det 
skal være en oppsummering av Elevtingsforberedende seminarer så de som ikke 
har mye tid til å forberede seg, ikke kommer helt uforberedt. 

2.5 Sørge for at medlemsmassen blir informert og er klar over sine rettigheter og at de 
kjenner til rettighetshjelpen 

2.6 Arrangere formøter i starten av alle heldags- og flerdagsseminarer. Disse formøtene 
skal være mindre grupper, og diskutere møteetikk, kjønnsroller, hersketeknikker og 
andre saker for å trygge deltagerne. Det er opp til møtets deltagere hvorvidt disse 
gruppene skal kjønnsdeles eller ikke. 

Sentralstyret skal: 

2.7 Utforme en nettbasert elevrådshåndbok som inneholder eksempelvis ulike maler og 
forslag til vedtekter til elev- og lærlingråd med formål om å styrke rådsdrift og 
elevdemokratiet samt samarbeid med Elevorganisasjonen. Denne skal være 
tilgjengelig på elev.no.  
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2.8 Sette ned en rettighetsgruppe. Denne gruppen skal videreføre rettighetshjelpen og 
aktivt hjelpe elever og lærlinger i spørsmål om deres rettigheter.  

2.9 Avholde minst én medlemsrettet konferanse eller lignende arrangement med et 
skolepolitisk tema.  

2.10 Opprette en nettbutikk som selger profileringsmateriale 

2.11 På starten av året sende ut en skolestartpakke med informasjon om 
Elevorganisasjonen og våre tilbud.  

2.12 Opprette en medlemsrettet podkast om skolepolitikk og Elevorganisasjonens 
arbeid. 

Fylkeslagene skal: 

2.13 Etterstrebe å møte alle medlemsskoler og lærlingråd for å sørge for at 
organisasjonen gjør seg kjent blant medlemsmassen. 

2.14 Sørge for at elever og lærlinger er forberedt til Elevtinget gjennom skoleringer og 
oppfølging.  

3.0 Representasjon og påvirkningsarbeid 

Representasjon og påvirkningsarbeid er noe av det viktigste vi gjør. Vi jobber for å utvikle 
organisasjonens politikk i påvirkningsarbeidet og går aktivt inn for å være en 
løsningsorientert, nytenkende og kreativ Elevorganisasjon i all vår representasjon. For å sikre 
politisk gjennomslag og fremme elevdemokrati i samfunnet er det nødvendig at 
Elevorganisasjonen deltar aktivt i det utdanningspolitiske miljøet.  

Organisasjonen skal: 

3.1 Sørge for at organisasjonens politiske standpunkt til enhver tid er elev- og 
lærlingrettet. 

3.2 Komme med uttalelser til relevante saker. 

3.3 Delta aktivt i relevante grupper, styrer og råd. 

3.4 Delta og være synlig på relevante arrangementer, som utdanningsmesser og konferanser. 

3.5 Arrangere aksjoner med utgangspunkt i organisasjonens politikk eller treårig 
hovedsatsning.  

3.6 Representere Lærlinger og Elever likt i sin profileringskampanje. 
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3.7 Dedikere minst én dag på sommerleiren til Elevorganisasjonen til kun 
skolering i politisk påvirkning 

Sentralstyret skal: 

3.8 Utrede å utvide EO-helga med en frivillig dag hvor det tilbys dyptgående 
skoleringer i politisk påvirkningsarbeid 

Landsstyret skal: 

3.9 Skoleres i politisk påvirkningsarbeid på hvert landsstyremøte. 

4.0 Organisasjonsutvikling 

Det skal være motiverende og engasjerende å være tillitsvalgt i Elevorganisasjonen. Det 
innebærer at organisasjonen setter fokus på bærekraftig engasjement. Arbeidet skal ikke 
negativt påvirke den tillitsvalgtes fysiske eller psykiske helse. Organisasjonen skal sette 
fokus på utvikling, kvalitet og kontinuerlig arbeid. Disse målene når man gjennom 
organisasjonsutvikling i alle ledd. Det må legges til rette for at organisasjonen skal ha gode 
forutsetninger for å nå ut og engasjere en medlemsmasse i stadig endring. 

Organisasjonen skal: 

4.1 Verve nye medlemmer, med særlig fokus på ungdomsskoler og lærlingråd. 

4.2 Arbeide aktivt for å opprette lærlingråd i alle fylker. 

4.3 Arbeide aktivt for å stifte nye lokallag. 

4.4 Sørge for grunnleggende og dyptgående skolering av alle tillitsvalgte i 
organisasjonen.  

4.5 Sørge for en grundig overlapping i alle leddene i organisasjonen for å sikre 
kontinuitet mellom perioder.  

4.6 Alle leddene i organisasjonen skal skrive årsrapporter om verv og arbeid gjennom 
perioden.  

4.7 Arbeide for å få flere ungdomsskoleelever og lærlinger representert både på 
fylkesplan og generelt på arrangementer.  

4.8 Være en aktiv pådriver for samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner. 

4.9 Kartlegge utfordringer, meninger og skolesituasjonen til medlemsmassen, 
blant annet gjennom medlemsundersøkelser, arrangementer og besøk.  
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4.10 Baseres på bærekraftig engasjement. Arbeidet skal ikke slite ut de tillitsvalgte, men 
motivere og engasjere.  

4.11 Finne gode rutiner for oppfølging og samarbeid mellom organene. 

Sentralstyret skal: 

4.12 Sørge for god oppfølging av alle fylkeslag i organisasjonen. Sentralstyret og 
fylkeslagene skal i fellesskap komme fram til hvordan samarbeidet skal fungere. 

4.13 Sette ned en ressursgruppe for fylkeslagsoppfølging som i samråd med 
Sentralstyret og fylkeslagene kontinuerlig skal utvikle ordningen.  

4.14 Sette ned en arbeidsgruppe som skal lage planer for å styrke kompetansen til 
tillitsvalgte i organisasjonen. Arbeidsgruppen skal også videreføre, videreutvikle og 
vedlikeholde den digitale skoleringsplattformen i organisasjonen.  

4.15 Jobbe for et mer representativt Elevting. 

5.0 Kommunikasjon 
Mediearbeid er noe av det viktigste vi gjør i vår organisasjon. Det er i dette arbeidet vi kan 
informere og påvirke, få ut politikken og budskapet vårt. Et godt kommunikasjons- og 
mediearbeid vil på sikt gjøre at vi når flere, bredere og frivillige støttespillere samtidig som 
det er med på å skape bedre medlemskontakt.  

Organisasjonen skal: 

5.1 Ha et enkelt og engasjerende språk i all kommunikasjon. 

5.2 Aktivt gå inn for å ta initiativ i relevante saker 

5.3 I mediearbeidet fremme en kreativ, nytenkende og løsningsorientert 
Elevorganisasjon.  

5.4 Aktivt bruke sosiale medier som hovedplattform for å nå ut til elever og lærlinger. 

5.5 Delta og være synlige på relevante arrangementer, som utdanningsmesser og i 
mediebildet.  

5.6 Arrangere kampanjer som tar utgangspunkt i organisasjonens politikk eller treårig 
hovedsatsning.  

5.7 Følge visuell profil. 
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Sentralstyret skal: 

5.8 Sørge for at elev.no er oppdatert og lett tilgjengelig til enhver tid. 

5.9 Sørge for at Elevorganisasjonens grunndokumenter er tilgjengelige på både bokmål 
og nynorsk 

5.10 Jobbe målretta for å kunne tilby elev.no på både nynorsk og bokmål. 

5.11 Utarbeide en strategi for kommunikasjon utad. 

6.0 Utvalg 

I Elevorganisasjonen har vi flere utvalg. Disse utvalgene har egne ansvarsområder som de 
fokuserer på. 

Organisasjonen skal: 

6.1 Opprette utvalg innenfor spesielle området der det er behov og/eller ønske om 
det. 

Politisk utvalg skal: 

6.2 Skolere organisasjonen i politisk påvirkning og bistå fylkeslagene i dette arbeidet. 

Internasjonalt utvalg skal:  

6.3 Drøfte internasjonale skolepolitiske spørsmål og sette disse på dagsorden, samt 
bidra til å utvikle Elevorganisasjonens politikk på området. Utvalget er ansvarlig for 
å sikre resten av organisasjonens tilhørighet til det internasjonale arbeidet.  

Fag- og yrkesopplæringsutvalget skal: 

6.4 Gi råd, koordinere og motivere til arbeid med fag- og yrkesopplæring i 
organisasjonen. 

Organisasjonsutvalget skal: 

6.5 Se på ulike forhold som medlemmer og tillitsvalgte i Elevorganisasjonen oppfatter 
som problemer i organisasjonen. Utvalget skal se på hvordan organisasjonen kan bli 
mer demokratisk og mer tilgjengelig for alle, og hvordan inneværende og 
kommende treårige hovedsatsinger best kan gjennomføres. Videre utover dette 
skal utvalget stimulere til debatt om organisasjonsutvikling i organisasjonen 

Ungdomsskoleutvalget skal: 

6.6 Drøfte ungdomsskolepolitiske spørsmål og sette disse på dagsorden, samt bidra til 
å utvikle elevorganisasjonens politikk på området. Utvalget ar ansvarlig for å 
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likestille ungdomsskoleelever med videregåendeelever innenfor organisasjonen, og 
senke terskelen for at ungdomsskoleelever skal kunne påvirke organisasjonen. 

Prinsipprogramkomiteen skal: 

6.7 Lage forslag til Elevorganisasjonens prinsipprogram og utrede behandlingen på 
Elevtinget 2021 etter mandat fra Landsstyret 

7.0 Økonomi og administrasjon 
Bærekraftig og miljøbevisst økonomisk administrasjon legger grunnlaget for god drift av 
organisasjonen. Det er derfor viktig å ha gode rutiner rundt dette arbeidet.  

Organisasjonen skal: 

7.1 Ha oppdaterte medlemsregister med kontaktinformasjon. 

7.2 Dekke kollektivtransport i Oslo til Sentralstyret og Generalsekretær. 

7.3 Sikre minstepensjon og skadeforsikring til alle ansatte. 

7.4 Ansette organisasjonssekretærer. Stillingsprosent, antall og arbeidsoppgaver 
bestemmes av Generalsekretær og Sentralstyret på bakgrunn av organisasjonens 
behov. Organisasjonen skal også etterstrebe å utvide sekretariatet med 
regionssekretærer og andre relevante stillinger. 

7.5 Lønne leder og Generalsekretær 100% etter til enhver tids laveste lønnstrinn jamfør 
statens lønnsregulativ.  

7.6 Driftes på en bærekraftig og miljøbevisst måte. 

7.7 Lete etter flere måter å finansiere organisasjoner på. 

Sentralstyret skal: 

7.8 Holde seg oppdatert på den økonomiske og administrative situasjonen i 
organisasjonen.  

7.9 Gå inn for å øke driftstøtten fra Kunnskapsdepartementet 

Generalsekretær skal: 

7.10 Inkludere Sentralstyret i det økonomiske og det administrative arbeidet. 

7.11 Bistå fylkeslagene med økonomisk rådføring. 

7.12 Søke momskompensasjon for sentralleddet og på vegne av fylkeslagene. 
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8.0 Operasjon Dagsverk 
Elevorganisasjonen har et ønske om å se ut i verden og jobbe for å forbedre skolegangen 
også for ungdom utenfor Norge. Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens initiativ for å 
sørge for dette, og er en solidaritetsaksjon som har blitt arrangert av, med og for ungdom i 
over 50 år. Det skal tilrettelegges for gode rutiner, samt et godt samarbeid mellom 
Elevorganisasjonen og Operasjon Dagsverk. 

Operasjon Dagsverk skal: 

8.1 Etterstrebe å arrangere aksjonen i oktober/november. 

8.2 Avholde Internasjonal Uke i forkant av OD-dagen på alle deltagende skoler. 

Distrikskomiteen skal: 

8.3 Få skoler i sitt distrikt til å melde seg på Operasjon Dagsverk og gjennomføre 
Internasjonal Uke. I dette arbeidet skal distrikskomiteene møte elever fra alle 
skoler hvor dette er ønskelig og legge til rette for gjennomføringen av 
Internasjonal Uke.  

8.4 Skolere skolekomiteen i hvordan de skal arrangere Operasjon Dagsverk og stille 
med foredragsholdere og annen hjelp gjennom året dersom det er behov. 

8.5 Gi grundig overlapping til neste års distriktskomité og sørge for at relevant erfaring 
blir værende i komiteen, blant annet ved hjelp av overlappingsseminar.  

8.6 Skrive rapporter etter hver periode. 

8.7 Aktivt fremme og informere om hverandre på blant annet skolebesøk og seminar. 

8.8 Jobbe for å bli mer synlig for alle skolene i sitt distrikt. 

Hovedkomiteen skal: 

8.9 Følge Hovedkomiteens mandat som er vedtatt av Operasjon Dagsverks styre. 

8.10 Gjennomføre årets kampanje i henhold til budsjettet til Operasjon Dagsverk. 

Elevorganisasjonen skal: 
8.11 Aktivt promotere Operasjon Dagsverk i sosiale medier. 

Elevorganisasjonen og Operasjon Dagsverk skal: 

8.12 Aktivt fremme og informere om hverandre på blant annet skolebesøk. 

8.13 Jobbe for et godt samarbeid og god erfaringsutveksling, både lokalt og nasjonalt. 



Elevorganisasjonen | elev.no Tilbake til toppen Side 9 av 10 

9.0   Vervbeskrivelser
De ulike organene i Elevorganisasjonen og Operasjon Dagsverk har alle 
ulike arbeidsoppgaver og -området. Under kommer det derfor en kort beskrivelse av 
de ulike vervene og organene.  

Leder 
9.1 Leder er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen og representerer 

organisasjonen utad. Leder har det overordnede ansvaret for at alle vedtak fattet 
av Elevtinget, Landsstyret og Sentralstyret blir fulgt. Leder har, sammen med 
Generalsekretær og nestlederne, personalansvar for sentralstyret.

Generalsekretær 

9.2 Generalsekretær er daglig leder i Elevorganisasjonen. Vedkommende har det 
overordnede ansvaret for organisasjonenes økonomi, administrasjon, daglige drift 
og driften av organisasjonenes sentrale kontor. 
Generalsekretær har personalansvar for alle i organisasjonen og arbeidsgiveransvar 
for organisasjonenes ansatte. 

Nestlederne 

9.3 Nestlederne har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av organisasjonens 
politiske og organisatoriske arbeid. Nestlederne har, sammen med 
Generalsekretær, personalansvar for sentralstyret.  

Fag- og yrkesopplæringsansvarlig 

9.4 Fag- og yrkesopplæringsansvarlig har hovedansvar for planlegging og
gjennomføring av organisasjonens politiske og organisatoriske fag- og 
yrkesopplæringsarbeid. Fag- og yrkesopplæringsansvarlig skal representere alle 
yrkesfagelever og lærlinger innad i Sentralstyret. 

Sentralstyret 

9.5 Sentralstyret har ansvar for planlegging og gjennomføring av organisasjonens 
politiske og organisatoriske arbeid, samt oppfølging av fylkesstyrene. 

Leder av Operasjon Dagsverk 

9.6 Leder av Operasjon Dagsverk har hovedansvaret for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av Operasjon Dagsverk og har personalansvar for Hovedkomiteen og 
Operasjon Dagsverks sekretariat. Leder av Operasjon Dagsverk har også ansvar for 
skolering av Hovedkomiteen. 

Operasjon Dagsverks styre 

9.7 Operasjon Dagsverks styre er økonomisk og juridisk ansvarlig for Operasjon 
Dagsverk. Styret tar seg av overordnede økonomiske-, juridiske-, politiske- og 
organisatoriske beslutninger som angår Operasjon Dagsverk. Styret har 
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hovedansvar for å se de lange linjene i aksjonen, og arbeide deretter. Operasjon 
Dagsverk styre setter ned Hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk og Operasjon 
Dagsverks råd. 

Desisjonskomitéen 

9.8 Desisjonskomitéen mandat finnes i vedtektene. Desisjonskomitéen skal ha den 
kontakten med fylkeslagene og sentralleddet som er nødvendig for å oppfylle 
mandatet, samt avgi beretning og være representert på Elevtinget og alle 
landsstyremøter. 

Valgkomiteen 

9.9 Valgkomiteen skal innstille ovenfor Elevtinget og Landsstyret på alle sentrale verv 
som har grunnlag i vedtektene og skal være representert på alle sentrale 
arrangementer i regi av Elevorganisasjonen. Valgkomiteen skal også drive 
kartlegging av organisasjonen.  
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