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Praktisk informasjon 
Elevtinget blir avholdt den 10. mars, 2021. I dette heftet finnes alt av praktisk 
informasjon som kan være relevant for deg som deltaker, skoleleder eller foresatte 

Alternativ gjennomføring av Elevtinget 

På grunn av spredningen av Covid-19 så kan vi ikke arrangere Elevtinget på ordinært 
vis. I stedet for å samle alle Norges elever på et landsmøte, så har vi i stedet bestemt 
oss for å arrangere 11 parallelle møter som streames seg imellom. Det vil si at elever i 
alle fylkene fortsatt skal delta på det samme møtet, men at man må følge med på 
noen deler på storskjerm.  

Så du drar til møtestedet hvor Elevtinget avholdes i ditt fylke. Dere får sitte i en 
møtesal hvor debatter avholdes og møtet gjennomføres. Mellom møtene i alle fylkene 
så kommer det til å gå en livestream slik at man får delta i de samme debattene og 
holdt Elevtinget sammen.  

Tid og sted 

Hvor møtet skjer varierer avhengig av hvilket fylke skolen din ligger i. I oversikten 
nedenunder så ser du hvor du skal delta på møtet. 
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Agder:    Thon Hotel Arendal 

Innlandet:    Victoria hotel Hamar 

Møre og Romsdal:  Scandic parken, Ålesund 

Nordland:    Scandic Bodø 

Oslo:     Thon Hotel Ullevål 

Trøndelag:    Thon Hotel Prinsen, Trondheim  

Rogaland:    Thon Hotel Maritim, Stavanger 

Troms og Finnmark:  Thon Hotel Polar, Tromsø 

Vestfold og Telemark:  Thon Hotel Høyers, Skien 

Vestland:    Thon Hotel Førde 

Viken:    X meeting point
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Reise  

Elevorganisasjonen dekker billigste reisevei til Elevtinget! Dette betyr at man å 
benytte seg av rabatterte billetter, som f.eks. ungdomsbilletter, studentbilletter, o.l. 
Skal man bestille en dyrere reise enn det billigste alternativet, så må skolen betale 
mellomlegget.  

I tilfeller hvor man kan bestille flybilletter med ungdomsbilletter (eksempelvis 
“UNDER26” med Norwegian eller ungdomsbilletter fra SAS) og dette er billigere enn 
ordinære billetter, skal man gjøre det. I tilfeller hvor man kan ta buss eller tog til møtet 
skal man benytte seg av disse. Privatbil dekkes ikke. 

Fristen for å bestille reise er fire (4) uker før arrangementets start, altså onsdag 10. 
februar. Skal man bestille billetter etter fristen, eller dyrere billetter enn billigste 
reisevei, må dette avklares med Generalsekretær via gensek@elev.no i forkant av 
bestillingen.  

Deltakere må være til stede på møtehotellet i sitt fylke tirsdag 9. mars for å sikre at 
alle er tilstede ved møtestart den 10. mars. Unntak fra dette avtales med 
Generalsekretær via gensek@elev.no. Etter Elevtingets slutt den kvelden vil det de 
påfølgende dagene torsdag og fredag avholdes årsmøte til fylkene. Vi ber derfor om 
at du ikke bestiller hjemreise før kl. 17:00 på fredagen. Har du behov for unntak fra 
dette kan du ta kontakt med [fylke]@elev.no, avhengig av hvilket fylke du bor i.  

For å få refusjon for reisen, må deltaker eller skole sende inn alle kvitteringer for 
reisen sammen med et reiseregningsskjema innen 10. april 2021. Alle reiseregninger 
sendt etter denne datoen vil bli avvist.  

Reiseregningsskjema finner du på elev.no/dokumenter.  

Hvis du har spørsmål om reise eller overnatting, kan generalsekretær Ola Nyhus 
kontaktes på ola@elev.no  
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NB: Dersom du forlater møtet uten innvilget permisjon, vil du ikke få refundert   
 reisen din. 

Sjekkliste for reise:  
- Har bestilt billigste reisevei 
- Har du brukt mulige billigere ungdomsbilletter eller kampanjekoder 
- Har bestilt reise innen 10. februar  
- Reisen sikrer at jeg er på hotellet dagen før og at jeg ikke drar hjem før kl. 17:00 

fredag 
- Tatt vare på alle kvitteringer 
- Har snakket med Generalsekretær hvis reisen er for dyr eller bestilt for sent 
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Overnatting  

Deltakerne sover på det hotellet i det fylket de går på skole i. Du kan finne tilbake til 
oversikten over hvilket hotell som gjelder for ditt fylke under “Tid og sted”. Vi ønsker 
at alle deltakere i hvert fylke sover på samme sted. Dette er for å sikre at Elevtinget 
blir et trygt arrangement, hvor deltakerne kan trives og bli kjent med hverandre. På 
denne måten kan vi også ha kontroll over at Elevtinget blir et smittevernsvennlig 
arrangement.  

Vi har i år gått bort fra ordningen med flermannsrom, nettopp slik at man sikrer null 
smitte Elevtinget. Alle deltakerne får derfor hvert sitt alenerom. 

Dersom du sitter med spørsmål om overnatting eller spesielle hensyn vi må ta, kan du 
ta kontakt med Generalsekretær Ola Nyhus på gensek@elev.no.  

Deltakeravgift 

Deltakeravgiften er en avgift skolen betaler for deltakelse på Elevtinget. Dette er med 
på å dekke teknisk arrangement, bevertning, overnatting og andre utgifter som er 
nødvendige for at Elevtinget skal gå rundt. Deltakeravgiften dekker også måltider og 
snacks i pausene. Elevorganisasjonen dekker billigste reisevei, også betaler skolene 
for en andel av diverse utgifter.  

Deltakeravgiften: 6600kr 

Påmelding 

Man melder seg på Elevtinget via påmeldingsskjemaet på registrer.elevtinget.no.  

Det er viktig at alle deltakere er på møtehotellet i sitt fylke 9. mars slik at vi kan 
starte møtet nøyaktig da vi skal 10. mars.  

Det vil også bli lagt ut informasjon fortløpende på elevtinget.no. 

Hver av Elevorganisasjonens medemsskoler skal sende én delegat til Elevtinget. 
Delegaten har tale-, forslags, og stemmerett. På grunn av smittevern har vi ikke 
mulighet til å ta imot observatører på årets Elevting.  
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Bakerst i innkallingen er det en svarslipp og retningslinjer for Elevtingets deltakere. 
Svarslippen må skrives under av deltakere, elevrådsleder og rektor, og stemples med 
skolens stempel. Hvis en deltaker er under 18 år, må også en foresatt signere 
svarslippen. Ved å skrive under på svarslippen, bekrefter man påmeldingen og binder 
seg til retningslinjer for Elevtingets deltakere. Mer informasjon om dette står på 
svarslippen.  

Som deltaker på Elevtinget skal man være til stede til enhver tid på møtet, alle fem 
dagene. Har du en spesiell grunn til å forlate, kan du sende inn en permisjonssøknad 
under møtet, også vil Elevorganisasjonens desisjonskomité vurdere om du kan forlate 
møtet. Dette kan ikke innvilges i forkant. Hvis du forlater møtet uten innvilget 
permisjonssøknad, vil du ikke få refundert pengene for reise. 
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Hvordan velge representant til Elevtinget: 

1. Delegat skal være elevrådsleder 

2. Kan ikke elevrådsleder dra, må elevrådet demokratisk velge noen andre til 
å være delegat 

3. Da må man avholde valg i elevrådet. Er det flere som ønsker å dra, må 
man ha skriftlig votering. Er det kun én, blir hen valgt med akklamasjon, 
og man trenger ikke stemme.

Sjekkliste for påmelding:  

- Delegat er elevrådsleder / kan ikke elevrådsleder er delegaten demokratisk 
valgt av elevrådet  

- Svarslippen er skrevet under på av deltakeren, elevrådsleder, rektor, og den 
har skolens stempel.  

- Du har registrert deg via påmeldingsskjemaet på registrer.elevtinget.no 

- Du har lagt ved den signerte svarslippen som vedlegg 

- Hvis du ikke la den ved som vedlegg, så har du sendt svarslippen på mail til 
svarslipp@elev.no 

- Du har svart “skal” på Facebook-arrangementet til Elevtinget 2021. 

http://elev.no
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Innkallinger 

Det blir sendt ut to (2) innkallinger i forkant av Elevtinget. Disse innkallingene 
inneholder viktig informasjon om hvor og når Elevtinget arrangeres, ulike frister, 
diskusjonsnotater til å hjelpe elevrådene med å forberede seg til debattene, 
vedtektene til Elevorganisasjonen, og en oversikt over de sakene som skal behandles 
på årets ekstraordinære Elevting. 

2. innkalling sendes innen tre (3) uker før Elevtinget starter. I denne innkallingen vil 
dere finne sakspapirer og beretninger. Beretningene er rapporter om hva de ulike 
organene i Elevorganisasjonen har gjort siden forrige Elevting. I 2. innkalling vil dere 
også finne de forberedende komiteenes forslag til grunndokumentene som skal 
behandles på årets Elevting. I år vil dette omfatte: 

- Politisk prioritering 

- Arbeidsprogram 

Den informasjonen som sendes ut i innkallingen, gjøres også tilgjengelig på 
nettsidene våre, på elev.no/elevtinget. Om det er noe informasjon dere kunne tenke 
dere, som ikke står i innkallingene, er det bare å ta kontakt.  
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Viktige frister 
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Til elev- og lærlingerådene 
Elevorganisasjonen er Norges eneste organisasjon av, med og for elever og lærlinger. 
På Elevtinget kan dere være med på å sette deres preg på elevene og lærlingenes 
organisasjon i Norge. I år kan dere gjøre dette ved å delta behandlingen av 
Elevorganisasjonens arbeidsprogram og en ny politisk prioritering. 

Diskusjonsnotater 

I denne innkallingen finner dere et diskusjonsnotat for arbeidsprogram og politisk 
prioritering, som kan brukes for å forberede dere til Elevtinget. Disse 
diskusjonsnotatene kan også brukes til å komme med forslag og innspill til de 
komiteene som jobber med arbeidsprogrammet og forslag til politisk prioritering, i 
forkant av Elevtinget.  

På grunn av pandemien, arrangeres det et kortere Elevting enn tidligere. Derfor er det 
kun disse grunndokumentene som skal behandles på Elevtinget 2021: 

- Politisk prioritering: én av våre 3 viktigste kampsaker. Den politiske prioriteringen 
varer over 3 år. 

-  Arbeidsprogram: organisasjonens oppgaver for perioden. 

Vi håper dere dere bruker disse diskusjonsnotatene til å inkludere elevrådet og 
elevene på skolen deres i arbeidet med grunndokumentene våre. 
Elevtingsdeltakernes rolle er å representere elevene på sin skole. Derfor håper vi at 
diskusjonsnotatene hjelper dere med å gode diskusjoner i forkant av Elevtinget, slik at 
det blir lettere å få fram alle medlemmenes meninger. 
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Til foresatte 
Dette er et infoskriv med informasjon for foresatte til deltakere på 
elevtinget. 

Hva er Elevorganisasjonen? 
Elevorganisasjonene er en interesseorganisasjon av, med og for elever og lærlinger i 
Norge. På daglig basis jobber vi med fremme medlemmenes interesser opp mot 
politikere og andre relevante aktører i samfunnet. Vi organiserer i overkant av 175 000 
medlemmer, gjennom omtrent 440 medlemsskoler 

Hva er Elevtinget? 
Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte. Hvert år samles representanter fra 
medlemsskolene, for å komme fram til hva Elevorganisasjonen skal mene og arbeide 
med den neste perioden.  

Elevtingetdeltakerne som har behov for det, får tilbud om overnatting også natten før 
Elevtinget åpner. Av smittevernhensyn har hver deltaker eget rom. På kveldene er det 
noen som er ansvarlige for at deltakerne ikke forlater hotellområdet, og er 
tilgjengelige om det skulle være noe, slik at både deltakerne og foresatte kan ta 
kontakt. 

På grunn av situasjonen vi står i, arrangeres Elevtinget sammen med fylkesårsmøtene. 
Dette er for å sikre godt smittevern på arrangementene, slik at færre deltakere møtes 
fysisk, og for at det skal bli et mindre arrangement å reise til.  

I år står smittevern i fokus. Derfor er det bestemt at Elevtinget ikke arrangeres på 
ordinært vis på Gardemoen, men heller i hvert enkelt fylke, med digital forbindelse. I 
tillegg til at deltakerne får enkeltrom, legges det opp til at man skal sitte med god 
avstand, holde god hygiene, og følge alle andre anbefalinger og retningslinjer satt av 
nasjonale og eventuelt lokale smittemyndigheter. Vi er også i dialog med 
Folkehelseinstituttet, for å forsikre oss om at alle deltakerne opplever et trygt 
arrangement. Om det er spørsmål om smittevern på arrangementet, er det bare å ta 
kontakt.  

Sekretariatet, Nattevakter og HMS 
På hvert enkelt arrangement vil det være voksne medlemmer av et sekretariat, som 
har ansvar for at det praktiske går bra. I tillegg er de ansatte på hotellene tilgjengelig 
til enhver tid.  

Sekretariatet består av en rekke mennesker som har erfaring med å arrangere 
Elevtinget flere år tidligere, og har derfor også mye erfaring med å forholde seg til 
mange ungdommer. På Elevtinget vil det alltid være noen våkne, og som er 
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behjelpelig om det skulle være noe. Sekretariatet har også medlemmer med godkjent 
førstehjelpskurs fra Røde Kors, i hvert fylke.  

Kontakt 
Om det skulle være noe du lurer på, er det bare å ta kontakt! Vi vil gjerne hjelpe til 
med å oppklare det du kan måtte lure på, både før, på, og etter Elevtinget. Du kan ta 
kontakt med Generalsekretær Ola Nyhus på gensek@elev.no. Du kan også nå oss på 
vakttelefonen, 22 00 37 00. På Elevtinget er det alltid noen tilgjengelig til å svare. 

Kontaktinformasjon 
Kontoret 

Tlf. 22 99 37 00      e-post: elev@elev.no   

Kontakt ved spørsmål om svarslipp, påmelding, andre praktiske spørsmål 

Ola Woo Nyhus, Generalsekretær 

Tlf. 954 55 681      e-post: ola@elev.no   

Kontakt ved spørsmål om etiske retningslinjer, reise, overnatting, deltakeravgift. 

Sentralstyret med ansvarsfylker 

Kontakt ved spørsmål om ditt fylke og påmelding. 

Navn Fylke Tlf.nr. E-post
Harald Johansen Onseid Agder 405 57 623 harald@elev.no 

Sanne Torsvik Innlandet og 
Trøndelag

907 95 932 sanne@elev.no 

Thomas B. E. Gundersen Møre og Romsdal 476 73 306 thomas@elev.no 

Leo Laukvik Oslo 412 95 725 leo@elev.no 

Ronja H. Larsen Nordland 413 33 829 ronja@elev.no 

Gabriel A. Normann Bruun Troms og Finnmark og 
Rogaland

465 48 128 gabriel@elev.no 

Kristoffer Øksnes Arentsen Vestfold og Telemark 450 10 007 kristoffer@elev.no 

Jo Sigurd Barlien Vestland 903 66 301 jo@elev.no 

Malik Salahudeen Viken 479 09 737 malik@elev.no 
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Elevtinget er et trygt og inkluderende 
arrangement! 
Rammene for Elevtinget bygger på Elevorganisasjonen sitt verdigrunnlag, 
vedtekter og felles mål om å være en trygg og inkluderende arena for 
norske elever.  

1. Respekt for menneskeverd 
Man skal vise respekt for alle mennesker uavhengig av kjønn og kjønnsidentitet, alder, 
religion, seksuell legning, sosial status, etnisk tilhørighet eller politisk ståsted. 
Elevorganisasjonen tar avstand fra alle former for negativ diskriminering og 
trakassering. 

2. Respekt for andres integritet og grenser 
Elevtinget er et trygt arrangement der den enkeltes integritet og grenser skal 
respekteres. Elevorganisasjonen har nulltoleranse for seksuelt overskridende adferd 
og overgrep. Dette gjelder både på felles arena og i private rom under og etter 
arrangementet.  

3. Alkohol- og rusfritt Elevting 
Ved alle medlemsrettede arrangement i Elevorganisasjonen er det nulltoleranse for 
alkohol og andre rusmidler. Dette gjelder også Elevtinget. 

Dersom du selv opplever eller er vitne til grenseoverskridende adferd kan du 
kontakte:  

Ola Woo Nyhus, generalsekretær 

Tlf. 954 55 681 e-post: gensek@elev.no 

Anna Buran, sekretariatsleder 

Tlf. 413 75 766  e-post: buran@elev.no 
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Kjære medelev!  
Brev fra leder av Elevorganisasjonen 

Det er vi elever som kjenner problemene i skolen. Det er vi som må punge 
ut med tusenvis av kroner fra egen lomme fordi regjeringen har glemt 
gratisprinsippet. Det er vi som time inn og time ut piner oss gjennom den 
knusktørre tavleundervisningen som tilhører den gamle skolen foreldrene 
våre gikk på. Det er vi som må flytte hjemmefra uten vår vilje, fordi den 
underfinansierte skolen i byen ikke tilbyr den linja vi ønsker å gå. 

Vi er elever over hele landet som 
kjemper kamper i hvert vårt 
klasserom, og som hver dag står på 
for å skape en bedre skolehverdag 
for oss selv og medelevene våre. 
Det er elever som deg og meg, som 
står sammen som én elevbevegelse. 
Ikke fordi vi alltid har identiske 
problemer, men fordi vi står side om 
side i solidaritet med hverandre. Og 
fordi vi alle vet, at det er de som 
kjenner disse problemene best, som 
best kan løse dem.  

Derfor er det en ære for meg å få invitere dere til å ta del i utformingen av 
morgendagens skolepolitikk. På Elevtinget får du muligheten, og ansvaret, til å gå opp 
på talerstolen, slå i bordet, og kjempe for de sakene elevene på din skole brenner for. 
Det er her dine tanker, og alle meningene til medelevene dine på tvers av landet, 
samles til én felles stemme.  

Likevel, har det siste året med Covid-19 påvirket også oss i Elevorganisasjonen. På 
grunn av smittevern vil det ikke være mulig å samle elever fra hele landet i en felles 
møtesal i koronagryta i Oslo. Derfor, skal vi i 2021 arrangere Elevorganisasjonens 
første ekstraordinære Elevting, hvor vi for første gang i elevbevegelsens historie skal 
flytte Elevtinget til deg!  

Vi kan kanskje ikke samles i store saler, klemme hverandre eller møte like mange nye 
mennesker, men vi skal ikke la det stoppe oss. For i 11 separate møterom, fordelt over 
alle landets fylker, skal representanter fra skoler og lærlingråd møtes. Og selv om ikke 
alle kan møtes fysisk, så skal vi alle delta på det samme møtet, vi skal høre de samme 
innleggene og stemme over den samme politikken. Selv om det kommer til å være 11 
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ulike talerstoler, blir talerstolen på Elevtinget fortsatt like mektig, og det du snakker 
om kan bli til virkelighet.  

For det som diskuteres på Elevtinget forblir ikke i de 11 møtesalene. Når dere vedtar et 
sett med nye grunndokumenter, så blir det arbeidsbeskrivelsen til Elevorganisasjonen 
i året som kommer – og det kommer til å 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.  

Elevorganisasjonen har gjennom generasjoner satt sine fotspor i norsk skolepolitikk, 
og dette skal vi fortsette med. De rettighetene vi har som elever og lærlinger i dag, er 
et resultat av en kamp som elevbevegelsen lenge før oss har tatt. Og de vedtakene 
dere gjør på Elevtinget den 10. mars, skal bane vei for slagmarka til elevbevegelsen i 
årene som kommer.    

Jeg gleder meg til å se dere slå knyttneven i bordet og kreve deres rett.  

  

Vi sees den 10. mars!  

Med vennlig hilsen,  

Kristin Schultz 

Leder av Elevorganisasjonen 
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Til:  Elevorganisasjonens medlemsskoler, landsstyret, sentralstyret, fylkesstyrene, 
generalsekretær, OD-styret, hovedkomiteen, ODs sekretariat, 
distriktskomiteene, valgkomiteen, desisjonskomiteen  

Fra: Sentralstyret i Elevorganisasjonen 

1.innkalling til ekstraordniært 
Elevting  
Sentralstyret kaller med dette inn til det 1. ekstraordinære Elevting.  

Elevtinget vil finne sted den 10. mars 2021 på følgende hoteller: 

Møtet åpner onsdag 10. mars klokken 10:00. 
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Agder:    Thon Hotel Arendal 

Innlandet:    Victoria hotel Hamar 

Møre og Romsdal:  Scandic parken, Ålesund 

Nordland:    Scandic Bodø 

Oslo:     Thon Hotel Ullevål 

Trøndelag:    Thon Hotel Prinsen, Trondheim  

Rogaland:    Thon Hotel Maritim, Stavanger 

Troms og Finnmark:  Thon Hotel Polar, Tromsø 

Vestfold og Telemark:  Thon Hotel Høyers, Skien 

Vestland:    Thon Hotel Førde 

Viken:    X meeting point
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Følgende saker skal behandles på det ekstraordinære 
Elevtinget 2021: 
• 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 og Generalsekretær 

• Én politisk prioritering for perioden 2021/2024 

• Arbeidsprogram for perioden 2021/2022 

Valg av: 
• Prosjekt for Operasjon Dagsverk 2021 

• Én (1) Leder 

• Én (1) Generalsekretær 

• To (2) nestledere 

• Inntil ni (9) sentralstyremedlemmer 

• Én (1) fag- og yrkesopplæringsansvarlig 

• OD-styret 

• Ett (1) medlem av Desisjonskomiteen med funksjonstid på to (2) år 

• To (2) medlem av Desisjonskomiteen med funksjonstid på ett (1) år 

• To (2) varamedlem til Desisjonskomiteen i prioritert rekkefølge 

• Ett (1) medlem av Valgkomiteen med funksjonstid på to (2) år 

• Tre (3) medlem av Valgkomiteen med funksjonstid på ett (1) år 

• To (2) varamedlem til Valgkomiteen i ikke-prioritert rekkefølge 

• Revisor 
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Om diskusjonsnotatene 
Grunndokumenter er grunnmuren til Elevorganisasjonen. I disse står det hva vi skal 
være, gjøre og mene. Og det er dere som bestemmer hva som står i disse 
dokumentene. Det er elever som bestemmer hva vi mener om fraværsgrensa, 
hvordan vi skal arrangere arrangementer og hvorfor vi eksisterer. Og på elevtinget så 
skal dere få endre på disse dokumentene! Men i år blir det annerledes. På grunn av 
korona og knapp tid kan vi ikke diskutere og stemme over alle grunndokumentene. 

Derfor er de eneste dokumentene som skal opp til debatt i år: 

- Politisk prioritering - En eller flere saker vi skal prioritere de tre neste årene 

- Arbeidsprogram - Alt vi skal gjøre det neste året 

For at vi skal få så gode grunndokumenter som mulig er det viktig at dere har snakka 
med elevrådet om hva de ønsker at vi skal prioritere og gjøre. Er det noe dere ønsker 
endret? Noe som bør legges til, eller kanskje fjernes?  

For å gjøre jobben deres litt enklere har vi laget et diskusjonsnotat. Det er kanskje ikke 
like spennende som de siste avengers filmene, men det er viktig at man hører med 
elevrådet og elevene på skolen. Fordi det er de du skal representere når du kommer 
på elevtinget. Vi håper dere vil bruke diskusjonsnotatene vi har gitt dere så dere kan 
inkludere hele elevrådet og alle elevene på skolen. Så dere kan representere dem på 
elevtinget! 
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Diskusjonsnotat | Politisk prioritering 
I skolepolitikken skal eleven stå i sentrum. Ingen vet bedre hvordan det er å være elev 
enn dere gjør. Det er dere som påvirkes mest av eksamen, fraværsgrensen og mangel 
på helsesykepleiere. Det er dere som har gått på skolen det siste året, ikke politikerne. 
Løsningen på skolens problemer ligger hos dere, og ingen andre. På Elevtinget kan 
enhver elev tale sin sak, og fremme sitt forslag for å gjøre skolen bedre. Det er her 
morgendagens skole starter.  

I år blir Elevtingets behandling av politikk annerledes. På grunn av korona skal vi kun 
behandle politiske prioriteringer, og på grunn av en vedtektsendring som ble gjort på 
Elevtinget 2020, skal vi bare behandle én politisk prioritering - som skal vare i tre år.  

Vi skulle gjerne kunnet få gjennomslag for hele politisk måldokument på en gang, 
men av og til må man prioritere hva man skal jobbe med. Derfor har vi politiske 
prioriteringer. De består ofte av en tekst som forklarer et problem eller en situasjon, 
og så står det politikk-punkter under teksten. Politikken som prioriteres må allerede 
stå i politisk måldokument, så gå inn på elev.no/dokumenter for å finne ut hva slags 
politikk dere mener Elevorganisasjonen skal prioritere! 

Så, hva mener dere er de største utfordringene i skolen i dag? Hva skal 
Elevorganisasjonen prioritere å få gjennomslag for de neste tre årene? Vi gleder oss til 
å høre hva resultatene av diskusjonene deres blir, og vi gleder oss til å se dere på 
Elevtinget! 

Elevdemokratisk hilsen, 
Forberedende komité for politikk 
 Aslak Berntsen Huseby 
 Alva Sunde Gjersøe  
 Terje Lundmark-Furre 
 Emil Røgeberg 
 Jo Sigurd Barlien 
 Edvard Botterli Udnæs  
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Diskusjonsnotat | Arbeidsprogram 
Hva mener din skole Elevorganisasjonen burde jobbe med? 

Hva er et arbeidsprogram? 
Et arbeidsprogram er dokumentet som sier hva Elevorganisasjonen og Operasjon 
dagsverk skal gjøre det neste året. Det er viktig å nevne at arbeidsprogrammet ikke 
har politikk i seg. Ønsker du å sende inn forslag til hva Elevorganisasjonen skal 
prioritere politisk så bør du heller sende inn forslag til forberedende komité for 
politikk. Arbeidsprogrammet sier kun hva vi er nødt til å gjøre. Og det er elevtinget 
(DU) som bestemmer hva som skal stå i det dokumentet.  

Forberedende komite for arbeidsprogram skal komme med et forslag til 
arbeidsprogram for hele neste år. Innspill fra dere elever kommer til å legge 
grunnlaget for dokumentet som forberedende komité kommer til å foreslå.  Vi ønsker 
derfor at dere kommer med tilbakemeldinger, helst så fort som mulig. Jo tidligere vi 
får innspill, jo lettere er det å flette forslaga inn i arbeidsprogrammet. Vi vil høre fra 
alle våre medlemmer; ungdomsskoleelever, videregåendeelever, yrkesfagelever og 
lærlinger. Jo flere forslag vi får fra deg, jo lettere blir det å lage et arbeidsprogram 
som reflekterer dine meninger.  

Arbeidsprogrammet som gjelder nå finner du på elev.no/dokumenter, under 
grunndokumenter. Det kan være en god idé å lese gjennom hva som står der for å se 
hva vi allerede gjør, men det er et langt dokument så det er også lov å sende inn 
innspill på noe du føler Elevorganisasjonen ikke gjør nok av. 

Har du spørsmål eller innspill til komiteen? Send de gjerne til 
forbkom.arbeidsprogram@elev.no 
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Ting som er greie å diskutere med elevrådet. 

Korona 

Det som har preget oss mest dette året er korona. Vi ønsker derfor innspill på hvordan 
elevorganisasjonen kan legge til rette for korona i arbeidet sitt. Politikken vår får vi 
dessverre ikke endret på i år, så innspillene vi ønsker her handler mer om hvordan vi 
kan tilpasse hvordan vi jobber i unntakstider.  

• Hvordan skal vi tilby skolebesøk, når skolene ikke ønsker eksterne gjester? 

• Hvordan kan vi tilpasse seminarene våre? 

• Hvordan kan vi utnytte det faktum at man lett kan møtes over videochat? 

Organisasjonsutvikling 

Skolen og elevene er i stadig utvikling, da må vi også være det. Vi vil ha innspill fra 
dere på hvordan organisasjon kan utvikle seg sånn at vi blir den beste versjonen av 
oss selv. Vi må ha gode forutsetninger for å drive god politikk, og vi lurer på hvordan 
vi kan endre disse forutsetningene? 

• Hvordan kan vi bli bedre på å inkludere lærlinger og ungdomsskoleelever i vårt 
arbeid? 

• Hvordan skal man lære opp tillitsvalgte så de kan representere dere på best mulig 
måte? 

• Hvordan bør elevorganisasjonen samarbeide med andre? 

• Hvordan skal vi bruke sosiale medier for å synliggjøre oss? 

• Hvordan kan vi legge til rette for et godt samarbeid mellom elevorganisasjonen og 
operasjon dagsverk? 

• Hvordan kan vi bruke korona til å ta et kvantesprang i riktig retning? 
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Valg av prosjekt til Operasjon Dagsverk 2021 
Bli med på å bestemme hva elevenes egen solidaritetsaksjon skal gå 6l! Operasjon Dagsverk har, i 
likhet med Elevorganisasjonen, stor tro på demokra6 og medvirkning.  
Ungdom vet best hva som engasjerer ungdom. Derfor håper vi dere vil bli med oss å velge OD-
prosjekt! OD-dagen gjennomføres 4. november 2021. 
Valg av prosjekt til Operasjon Dagsverk 2021 

I år kan dere velge mellom tre sterke prosjekter: 

A)  Ungdom bygger demokra6 i Nepal – Utviklingsfondet 
B) Ungdom på kant med loven i Sør-Afrika – KFUK-KFUM Global 
C) Utdanning på egne premisser i Colombia – SAIH 

Hvordan velge OD-prosjekt på skolen?  

For å velge OD prosjektet for 2021 kan elevene avgi stemme gjennom valg på skolen, eller ved at 
skolens representant stemmer på Elev6nget.  Det er mest demokra6sk dersom valget skjer på 
skolen, fordi det gir flere muligheter 6l å delta. Det er vik6g at elevene forstår hva de stemmer på. 
Derfor får alle skolene en e-post med informasjon om gjennomføringen av prosjektvalg i januar. E-
posten inkluderer en stemmeseddel som skolen skal fylle ut. Stemmeresultatet sendes 6l 
Operasjon Dagsverk. 
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Ungdom bygger demokrati 
Prosjektand: Nepal   
Samarbeidspartner: Utviklingsfondet 

Målet er å bidra 6l et mer reVerdig og inkluderende samfunn som fører 6l bedre fram6dsutsikter 
for ungdom i Dang-distriktet. 

Problema4kk: 
Nepal er i rivende demokra6sk utvikling, men noen grupper er systema6sk utestengt fra poli6ske 
prosesser og det som skjer i lokal samfunnet. Ungdom har liten innflytelse og diskriminering hinder 
mange fra å nå siW potensiale. Kastesystemet ble avskaffet i 1963, men det påvirker fortsaW folks 
muligheter 6l å delta. Kjønnsdiskriminering er et stort problem. 

Nepal er i stor demokra6sk utvikling der de skal gi mer makt 6l kommuner i stedet for staten. Det 
åpner muligheten for ungdom, uavhengig av kjønn og kaste6lhørighet 6l å drive utviklingen mot 
sin egen fram6d. Kasteløse og lavkaster utgjør en stor del av målgruppen på ca. 15 000 
ungdommer.  

Prosjektet vil bidra 4l at: 
• Ungdom organiserer seg i klubber og elevråd som fokuserer på 6ltak mot sosial 

ureVerdighet og diskriminering inn i skolen og lokalsamfunnet. 
• Ungdom får mulighet 6l å delta i utvikling av demokra6 der de bor.   
• Ungdom øker muligheten for egen inntekt gjennom støWe 6l opplæring og kontakt med 

potensielle arbeidsgivere. 
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Ungdom på kant med loven 

Prosjektand: Sør-Afrika 
Samarbeidspartner: KFUK-KFUM Global 

Målet er å følge opp 5000 ungdommer i og utenfor skolen gjennom at de deltar på et 
opplæringsprogram i livsmestring. 

Problema4kk: 
Sør-Afrika er landet i verden hvor det er størst forskjell på fa_g og rik. Selv om det er 26 år siden 
apartheid tok sluW, lever fremdeles halvparten under fa_gdomsgrensen, og rasismen 
gjennomsyrer samfunnet. Ungdom er spesielt hardt rammet. De er vanskelig å skaffe seg en trygg 
inntekt og jobb. Mange ungdommer vokser opp uten gode familiestrukturer og presses ut i 
kriminalitet, rusmisbruk og vold. Mange søker derfor felleskap i gjenger og ender opp i konflikt 
med loven. Unge jenter er spesielt sårbare fordi fysisk og seksuell vold er et stort 
samfunnsproblem.   

Prosjektet vil bidra 4l at: 
• Ungdom som er i ferd med å droppe ut av skolen eller som har droppet ut av skolen får 

hjelp 6l å fullføre skolen. 
• Ungdom får grunnleggende ferdigheter om konflikthåndtering, ledertrening, helse og HIV 

og seksuell og reproduk6ve helse og re_gheter.  
• Ungdom som har bliW voldtaW og utsaW for traumer får hjelp og støWe. 
• Ungdom bidrar 6l å påvirke poli6kken og sin egen fram6d. 
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Utdanning på egne premisser 
Prosjektand: Colombia  
Samarbeidspartner: Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)  

Målet er at 5000 urfolks- og afroungdommer får en utdanning som seWer dem i stand 6l å kjempe 
for sine re_gheter og sin kulturarv, og styrker deres rolle som ak6ve aktører for endring og 
bevaring i samfunnet.  

Problema4kk: 
I dag er ikke urfolks- eller afroungdom sin reW 6l utdanning, eller deres reW 6l en utdanning 
6lpasset deres behov, oppfylt. Bare 14 av 100 urfolksungdommer har 6lgang 6l en utdanning som 
er relevant for deres kultur, kontekst og verdensbilde. Fa_gdom blant urfolk og afrobefolkningen 
er høy, og ungdommene får en dårligere grunnutdanning enn andre barn og unge, noe som igjen 
fører 6l at veldig få tar høyere utdanning.  

Når reWen 6l utdanning på egne premisser ikke blir oppfylt, truer det samfunnenes 
eksistensgrunnlag.  Språk dør ut og hele urfolksgrupper er i ferd med å forsvinne.  

Prosjektet vil bidra 4l at: 
• Ungdom kjenner sine re_gheter, spesielt når det gjelder utdanning på egne premisser. 
• Ungdom får bedre 6lgang 6l høyere utdanning og større muligheter 6l å bidra posi6vt 6l 

utviklingen.  
• Ungdom får økt kompetanse og driver et effek6vt påvirkningsarbeid mot myndighetene.  
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Retningslinjer for deltakere på Elevtinget 2020  
På Elevtinget tas sikkerheten til deltakerne seriøst. Derfor skal alle deltakerne skrive under på 
retningslinjene.  

Deltakerne forplikter seg til følgende retningslinjer:  

1. Deltakerne skal vise hverandre respekt uavhengig av kjønn og kjønnsidentitet, 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 dagsorden 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 overnattingssteder 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. 

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. Deltakerne pliktes til å til enhver tid følge arrangementets smittevernregler og de 
generelle smittevernreglene fra de lokale myndighetene. 

14. 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. 
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Svarslipp 
Ved å signere bekrefter elevrådsleder og rektor følgende: 
1. Delegat, dersom dette ikke er elevrådsleder, er demokratisk valgt av 
 elevrådet på skolen. 

2. Deltakere følger retningslinjer for Elevtingets deltakere. 

3. Følgende deltakeravgift betales av skolen: 

- 6600 kr for delegat  

4. Dersom deltakeren av ulike årsaker ikke har mulighet til fysisk deltakelse (for eksempel  

om deltakeren befinner seg i risikogruppen eller annet) kan man ta kontakt med  

gensek@elev.no. 
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