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Til  Landsstyret  
Kopi til Generalsekretær, Sentralstyret, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen,  
  OD-styret, Arkivet, alle@elev.no 
Fra  Håkon Skaare Rygh, referent 
Dato  17.11.20  
Saksnr. LS02-20/21 

Referat fra 2. Landstyremøte 
Her er referatet fra det 2. ordinære Landsstyretmøtet i Elevorganisasjonen for perioden 
2020/2021  

Møtetid 18.00 
Møtedato 23. oktober - 25. oktober 2020 
Møtested Konferansesal K1, Kolstadgata 1, Oslo 
 

Tilstede   

Kristin Schultz Sentralstyret Delegat 

Sondre Undheim Lokøy Rogaland Delegat 

Aslak Berntsen Husby Møre og Romsdal Delegat 

Helena Lund Blostrupsen Trøndelag Delegat 

Daniel Martinsen Viken Delegat 

Gunilla Sofie Leirfall Danielsen Nordland Delegat 

Hana Mulalic Oslo Delegat 

Signe Margarete Krüger Birks Vestland Delegat 

Hege Lillestrøen Langseth Innlandet Delegat 

Zhile Shen Agder Delegat 

Eirik Walør Fagertun Troms og Finnmark Delegat 

   

Thomas Gundersen Sentralstyret Observatør 

Leo laukvik Sentralstyret Observatør 

Sanne Sentralstyret Observatør 
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Gabriel Aaron Normann Bruun Sentralstyret Observatør 

Malik Salahudeen Sentralstyret Observatør 

Jo Sigurd Barlien Sentralstyret Observatør 

Edvard Botterli Udnæs Sentralstyret Observatør 

Frida Anine Hagen Sentralstyret Observatør 

Kristoffer Arentsen Sentralstyret Observatør 

Malik Odin Olawale Salahoudini Sentralstyret Observatør 

Harald Sentralstyret Observatør 

   

Ola Nyhus Generalsekretær Observatør 

Tor Ole Bjerkan Deskom Observatør 

Fredrick Doak Deskom Observatør 

Per Roppestad Christensen  Deskom Observatør 

Ida Pollestad Brunes Valgkom Observatør 

Joao Victor Nicacio Pereira Valgkom Observatør 

Sara Houge Valgkom Observatør 

Markus Mistereggen Valgkom Observatør 

   

Morgan Alangeh Ordstyrer Gjest 

Håkon Skaare Rygh Referent Gjest 

 

Møtet 
Møtet åpnes 18:08 den 23. oktober 2020. 
Det er 8 stemmeberettigede til tilstede ved møtestart. 
 
Møtekonstituering 
 

027 Godkjenning av innkalling v 

 Innkalling godkjent med følgende merknader: 
- Sak 50 er strøket.  
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- Sak 58 er korrigert til en diskusjonssak, og ikke en 
vedtakssak slik som det står i utsendte sakspapirer. 

 

028 Valg av ordstyrer og referent v 

 Morgan Alangeh er valgt som ordstyrer. 
Håkon Skaare Rygh er valgt som referent. 

 

 

029 Godkjenning av referat v 

 Det legges til to kommentarer om referat fra LS01: 
1. Daniel Martinsen var ikke registrert tilstede til tross for sin 

tilstedeværelse. 
2. Referat fra LS egen time ble utelatt. 

Referat godkjent 

 

 

030 Godkjenning av dagsorden v 

 Valgkommité foreslår at frist for å stille til valg blir 18:30 
23.10.2020. Ingen innvendinger: Vedtatt at frist for å stille til valg 
ble 18:30 23.10.2020. 
Dagsorden godkjent. 

 

 
Referatsaker 
031 Beretning fra Sentralstyret o 

 Ingen oppklarende spørsmål 
Styret tar informasjonen til orientering 
 

 

18:25. Sondre Undheim Lokøy - Rogaland - kommer inn, det er nå 9 stemmeberettigede 
tilstede. 
 

032 Beretning fra Generalsekretær o 

 Ingen oppklarende spørsmål 
Styret tar informasjonen til orientering 

 

 

033 Beretning fra Operasjon Dagsverk o 

 Ingen oppklarende spørsmål 
Styret tar informasjonen til orientering. 
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034 Beretning fra Fag- og yrkesopplæringsutvalget o 

 Ingen oppklarende spørsmål 
Styret tar informasjonen til orientering. 

 

 

035 Beretning fra Internasjonalt utvalg o 

 Ingen oppklarende spørsmål 
Styret tar informasjonen til orientering 

 

 

036 Beretning fra Ungdomsskoleutvalget o 

 Ingen oppklarende spørsmål 
Styret tar informasjonen til orientering 

 

 

037 Beretning fra Organisasjonsutvalget o 

 Ingen oppklarende spørsmål 
Styret tar informasjonen til orientering 

 

 

038 Beretning fra Politisk utvalg o 

 Ingen oppklarende spørsmål 
Styret tar informasjonen til orientering. 

 

 

039 Beretning fra Valgkomiteen o 

 Ingen oppklarende spørsmål 
Styret tar informasjonen til orientering 

 

 

040 Beretning fra Desisjonskomiteen o 

 Ingen oppklarende spørsmål 
Styret tar informasjonen til orienterin 
 

 

Det tas en kort pause for at valgkomiteen skal legge frem sin innstilling. 
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041 Fylkeslagenes runde o 

19:08. Gunilla Sofie Leirfall Danielsen - Nordland - kommer inn i rommet, det er nå 10 
stemmeberettigede tilstede. 
 
Fylkeslagslederne orienterer sentralstyret og resten av landsstyret om sin aktivitet i 
fylkesstyrene. De mest relevante punktene er at: 

● Flere av styrene har nylig avholdt eller skal i nær fremtid avholde ekstraordinært 
årsmøte.  

● Noe varierende resultat på inntektssiden av eget estimert årsbudsjett.  
● Det har generelt vært god aktivitet på sosiale medier.  
● Flere styrer har vært representert i lokalavis og på radio rundt temaer som 

busstreik og statsbudsjett.  
● Det har blitt gjennomført skolebesøk, men i mindre grad enn vanlig og ønskelig 

gitt de pågående covid-19 tiltakene.  
● Oslo har vært på høring om digitalisert skoleundervisning.  
● Det har blitt gjennomført kampanje mot mobbing i Nordland.  
● Troms og Finnmark har i stor grad hentet seg inn igjen etter sammenslåing, 

ønsker å forbedre egen aktivitet på sosiale medier og øke fokus på digitale 
hjelpemidler. 

● Viken har rekruttert en norsk skole i London.  
● Vestland har utgitt pressemelding om karakterpress. 

 

 Styret tar informasjonen til orientering.  

Pause 19:27-19:37. Helena Lund Blostrupsen - Trøndelag - kommer inn i rommet, det er 
nå 11 stemmeberettigede tilstede. 
 
 

042 Landstyrets egen time d 

 Møterommet lukkes.  

 
Pause 20:46-20:51. Oslo forlater rommet, det er nå 10 stemmeberettigede tilstede.  
 

 Referat fra landsstyrets egen time ligger vedlagt. 

 

043 Beretningsdebatt d 

Diskusjon 
● Interimstyre.  

○ Interimstyret har generelt fått mindre hjelp enn ønskelig de siste to årene.  
○ Det er vanskelig å komme med gode og konkrete eksempler av kritikk 

uten at det blir tydelig hvor og hvem det er om har tatt det opp i en 
konfidensiell samtale.  
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○ Sentralstyret viser stor forståelse og tar punktet seriøst. Det poengteres 
samtidig at det er en utfordring å vite hvor problemene ligger, og 
hvordan det er mulig å implementere forbedringer, uten at det klargjøres 
hvilke situasjoner som har vært utfordrende.  

○ Det blir etterspurt et innlegg som utdyper problemene som foreligger, og 
sentralstyret oppfordrer resten av organisasjonen til å ta kontakt dersom 
det skulle være ønskelig. Det blir også nevnt en potensiell mulighet for en 
anonym undersøkelse.  

● Skolestartpakker.  
○ Informasjon kom for sent, hvilket gjorde det vanskelig å gjennomføre i 

visse fylker.  
○ Punktet tas til etterretning.  

● Valgkomité.  
○ Godt initiativ og gjennomførelse ved Facebook-gruppe.  
○ Det etterlyses en protokoll for hvordan ting bør tas opp. 

● Busstreik.  
○ Samkjøring burde muligens ha blitt gjennomført bedre.  
○ Det burde i større grad ha blitt gjennomført en innhenting av utspill fra 

lokale plan for å danne en bredere og forent front. Elevorganisasjonen | 
elev.no Side 8 av 34 Ikke for distribusjon. 

○  Mangel på uttalelser fra sentralt i fylker med flere elever som ikke fikk 
undervisning har gitt inntrykk av at de ikke ble sett av sentralstyret.  

○ At busstreiken i stor grad startet lokalt geografisk i landet gjorde det mer 
utfordrende for sentralstyret. Det ble ved første vurdering ansett som 
mer relevant å videresende uttalelser til de lokale leddene det gjaldt, 
hvilket førte til at det ble tyngre å etablere en ledende rolle da streiken 
spredte seg 

● Nettsiden.  
○ Mangel på oppdateringer og vedlikehold. Det har for eksempel hendt ved 

flere anledninger at den samme ukesoppsummeringen har blitt publisert 
flere uker på rad.  

○ Det poengteres at det fortsatt mangler nettbasert elevrådshåndbok, noe 
som står presisert at skal utredes i digitalt arbeidsprogram.  

○ Det stilles spørsmål om prioriteringer bør legges på oppdatering av 
eksisterende system eller arbeid mot å realisere digitalt arbeidsprogram.  

○ Innlandet informerer om at det er oppført en skole som ikke eksisterer på 
sin nettside som ikke er blitt fjernet til tross for spesifikk forespørsel om å 
fjerne den.  

○ Det oppfordres til at det i større grad tas kontakt når problemer 
oppdages da et problem ikke kan løses med mindre den ansvarlige for å 
løse problemet informeres om at problemet eksisterer. 

● Politisk utvalg og skolering.  
○ Hovedspørsmålet fra sentralstyret går ut på hvordan fylkeslagene ønsker 

at prosjektet skal utarbeides.  
○ Det ønskes en stor grad av oppfølging og tilbakemeldinger på arbeid.  
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○ Terskelen for å ta kontakt kan senkes. 
○ Det er en høy kontrast i kvaliteten på lokalt plan, en utbedring av 

introduksjonskurs kan hjelpe de svakest stilte drastisk.  
○ Det oppleves som et positivt tiltak som var på tide.  
○ Det konstateres en potensiell risiko for at det resulterer i en enkelt tur 

innom lokale ledd for at de så blir forlatt for seg selv. Dette er noe som fra 
start bør tilrettelegges for at ikke skjer. Elevorganisasjonen | elev.no Side 
9 av 34 Ikke for distribusjon.  

○ En utdypende fortsettelse av skoleringen anses som ønskelig.  
● Sosiale medier. 

○ Nyvalgte SoMe-ansvarlige vet ofte ikke hvem de skal kontakte eller 
hvordan de bør gå frem.  

○ En større grad av konstruktiv kritikk betraktes som ønskelig.  
○ Det informeres om at en fadderordning innenfor sosiale medier er blant 

punktene på det kommende arbeidsprogrammet. Utformingen av en slik 
ordning kan påvirkes av innspill fra andre ledd i organisasjonen.  

● FYO-fadder.  
○ Ordningen ønskes videreført.  
○ Potensiale for å bli mer aktiv da Troms og Finnmark aldri ble informert om 

at de hadde noen. 
● Uønsket organisasjonskultur.  

○ Baksnakking er et av hovedproblemene innenfor intern kultur som 
organisasjonen trenger å bekjempe. Det ønskes separat møte for å utlede 
hvordan sentralstyret kan motkjempe dette.  

○ Storbysmitte har skapt tilfeller av at representanter fra storbyer har 
opplevd å bli sett ned på, og omtalt som en uønskelig gruppe for 
ekskludering. 

 
Det er en generell upresisert konsensus om at all form for konstruktiv kritikk innad i 
organisasjonen ikke bare er akseptabelt men direkte ønskelig, uavhengig av hvilket 
punkt eller ledd det gjelder. 
 
Møte er over for dagen, fredag 23.10.2020 kl. 21:40.  
Møte startes for dagen, lørdag 24.10.2020 kl. 10:05. 
Det er 11 stemmeberettigede til tilstede. 
Edvard Botterli Udnæs overtar midlertidig som referent 
 

044 Valg v 

 Saksbehandler: Valgkomité 
Alle posisjoner ble valgt ved akklamasjon 
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Valg 
 

Posisjon Valgt 

Andre året av toårsverv Sigrid Øverby 

Ordinær plass med funksjonstid på ett år Sondre Elstad 

Varaplass med funksjonstid på ett år Markus Mistereggen 

Varaplass med funksjonstid på ett år i 
desisjonskomiteen 

Oversendt til LS03 

 
Sak 45 og 45 flyttes frem i dagsorden. 
 

045 Mandat og sammensetning for forberedende komité for 
Vedtekter 

v 

 Saksbehandler: Thomas Bjørge Elton Gundersen  

Diskusjon 
● Det debatteres hvorvidt lokallag skal ha en plass i forberedende komité for 

vedtekter.  
● Det fremheves hvor få lokallag det er, og at enkelte fylker kan bli dominerende.  
● Andre trekker frem at det er et ledd i organisasjonen og dermed fortjener 

representasjon i saker som angår dem. 
Vedtak 
 

Forslag Formulering 

045.F1 Vedta forslag til mandat og sammensetning for forberedende komite 
for vedtekter med eventuelle endringer. 

045.F2 Sentralstyret innvilges redaksjonell frihet. 

045.F3 Legg til under sammensetning: «Én (1) person fra lokallagene» 

045.F4 Legge til under punkt 4: «Ikke realitetsbehandlet» 

Votering Stemmer 

045.F1 (6,5,0) vedtatt 

045.F2 Enstemmig vedtatt  

045.F3 Enstemmig vedtatt  

045.F4 Enstemmig vedtatt  
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046 Mandat og sammensetning for forberedende komité for 
arbeidsprogram 

v 

 Saksbehandler: Leo Laukvik  

Diskusjon  
Det debatteres hvorvidt det skal settes av en plass til elev i ungdomsskole i komiteen.  
Det legges til forslag F2, F3, F4, og F5.  
F3 strykes 
Vedtak 
 

Forslag Formulering 

046.F1 Vedta forslag til mandat og sammensetning for forberedende komité 
for arbeidsprogram med eventuelle endringer 

046.F2 Endre en (1) person fra Landsstyrettil en (1) person fra en 
ungdomsskole". 

046.F3 Stryke plassen fra fylkesstyrene 

046.F4 Endre fra: “En (1) person fra fylkesstyrene” til “En (1) plass til elev i 
ungdomsskole” 

046.F5 Sentralstyret innvilges redaksjonell frihet 

Votering Stemmer 

046.F3 Strøket 

046.F2 mot 
046.F4 

(F2:11 , F4:0) F2 går videre 

046.F2 (10,1,0) vedtatt 

046.F5 Enstemmig vedtatt 

046.F1 Enstemmig vedtatt 

 
14:35. Håkon Skaare Rygh gjenopptar rollen som referent. 
Det er 10 stemmeberettigede tilstede.  
 

050 Status: Elevtinget o 

 Saksbehandler: Frida Hagen 
Strøket sak 
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051 Status: Treårig hovedsatsing d 

 Saksbehandler: Sanne Lauritsen Torsvik 
Ingen oppklarende spørsmål 

 

Diskusjon 
● Lærlingråd.  

○ Det ønskes en oppklaring i nøyaktig hvilken rolle et lærlingråd skal ha, da 
det ennå ikke er fullt etablert.  

○ Det orienteres om at et lærlingråd vil være på lik linje med elevråd, men 
det er ikke helt klargjort hvordan det vil fungere.  

● Noen fylker orienterer om egen status for treårig satsing.  
● Verving.  

○ Det nevnes at en god strategi for verving er ikke tilstrekkelig, men må 
kombineres med handling.  

○ Generelt ikke høy nok andel skoler representert, spesielt blant 
ungdomsskoler.  

○ For høyt fokus på rekruttering av videregående skoler kan gå på 
bekostning av ungdomsskolerekruttering.  

○ SoMe-fadder kan hjelpe med å effektivisere vervingsprosessen.  
○ Oppfølging ovenfra er ønskelig.  
○ Verveansvarlige kan finne det tungt å sette i gang.  
○ Rogaland sier seg potensielt villig til å oversette nødvendige dokumenter 

til nynorsk. 
 

15:01. Møre og Romsdal kommer inn i rommet, Nordland ut. 10 stemmeberettigede 
tilstede 
 

● Lærlingråd (forts.).  
○ Deskom informerer om at lærlingråd ikke vil være organ ved fylkeslag, og 

være utenom elevorganisasjonen. Elevorganisasjonen | elev.no Side 15 av 
34 Ikke for distribusjon.  

● Verving (forts.).  
○ Sentralstyret orienterer om hvem som skal kontaktes ved verving.  
○ Det poengteres at en vervestrategi med enefokus på verving ikke er 

holdbart, men at det å flytte deler av ressurser over på å bygge opp og 
gjøre organisasjonen attraktiv kan være vel så effektivt. 

● Det nevnes ønskelig med korte og jevnlige informative videoer for å holde 
engasjement ved like. 

Saksbehandler ber landsstyret om å ta med seg diskusjonen videre til lokallagene sine. 
 
 

052 Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen v 

 Saksbehandler: Aslak Berntsen Husby 
Ingen oppklarende spørsmål 
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Saksbehandler forespør å stryke forslag 52.F2, 52.F3, 52.F4, 52.F5, og 52.F6.  
Diskusjon  
Det debatteres hvorvidt det er aktuelt å sette ned fristen for å søke refusjon fra 4 til 2 
uker, med hensikten å gjøre prosessen mer forutsigbar.  
15:28. Nordland kommer inn igjen, Trøndelag ut. 10 stemmeberettigede tilstede.  
Forslag 52.F1 strykes mens 52.F1B og 52.F7 fremmes.  

● Det stilles spørsmål om vedtaket er hensiktsmessig da det ikke gis inntrykk av at 
det direkte gagner reisende.  

● Det nevnes at det allerede er mulighet til å bryte fristen basert på skjønn, slik at 
det ikke utøver en stor risiko mot tillitsvalgte som trenger refusjon. 

 
Vedtak 

Forslag Formulering 

052.F1 Punkt 5.6: Endre fra: “ fire (4) uker” til “to (2) uker” 

052.F1B Punkt 5.6 og 6.5: Endre fra: “ fire (4) uker” til “to (2) uker”  

052.F2 Punkt 3.6, gjennomgående endre fra Sentralsstyret til Landsstyret 

052.F3 Stryke punkt 5.3 

052.F4 (blank) 

052.F5 Punkt 3.5, endre fra “Sentralstyret” til “Landsstyret” 

052.F6 Punkt 3.1 endre fra “Elevtinget” til “Landsstyret” 

052.F7 Punkt 5.3: Deltakere kan selv velge å benytte billigste miljøvennlige 
reisevei. Det være seg tog, buss, flyvninger uten mellomlanding etc. 
til alle sentrale arrangementer med unntak av Elevtinget. 

Votering Stemmer 

052.F1 strøket 

052.F1B (4,5,1) faller 

052.F2 strøket 

052.F3 strøket 

052.F4 strøket 

052.F5 strøket 

052.F6 strøket 

052.F7 (9,0,1) vedtatt 
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053 Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen v 

 Saksbehandler: Aslak Berntsen Husby 
Ingen oppklarende spørsmål 

 

 
Forslag 53.F1 strykes, F1B og 53.F2 legges til.  
Diskusjon  
Forslaget anses som mindre relevant da lignende forslag falt i sak 052.  
Vedtak 

Forslag Formulering 

053.F1 Punkt 5.6: Endre fra: “ fire (4) uker” til “to (2) uker” 

053.F1B Punkt 5.6 og 6.4: Endre fra: “ fire (4) uker” til “to (2) uker” 

053.F2 Sentralstyret innvigles redaksjonell frihet 

Votering Stemmer 

053.F1 strøket 

053.F1B (0,10,0) faller 

053.F2 Enstemmig vedtatt 

 
Pause 16:09 til 16:23. Trøndelag kommer inn igjen, Troms og Finnmark ut. 10 
stemmeberettigede tilstede. 
 

054 Sluttvurdering i skolen v 

 Saksbehandler: Edvard Botterli Udnæs  og Kristin Schultz  

Diskusjon  
Emnet mappevurdering for å erstatte eksamen på ungdomsskolen og videregående 
skole blir diskutert:  

● Egen erfaring med mappevurdering har opplevdes som grei, men begrenset i 
form av tidsrom og diversitet av fag.  

● Det settes spørsmålstegn ved kvalitativ gjennomførbarhet i realfag.  
● Muntlige vurderinger ønskes ikke at frafaller i mappevurderingen.  
● Mappevurdering kan flytte fokus over fra pugging til forståelse.  
● Blant testprosjektene finnes det forskjellige tolkninger av hva en 

mappevurdering går ut på, noe som gjør det vanskeligere å presisere hva som 
siktes til.  

● Dersom mappevurderingen ikke er løsningen for å erstatte eksamen må det 
være et annet alternativ. Sentralstyret oppfordrer til å utforme og sende inn 
egne forslag.  
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Cirka 17:05. Troms og Finnmark kommer inn igjen, Vestland ut. 10 stemmeberettigede 
tilstede.  
 

● Det vurderes om dette er en sak hvor elevtinget bør involveres i større grad.  
● Det kommer frem at formuleringen i noen av forslagene ikke representerer 

intensjonen, og må dermed endres. 
● Strukturen  av en mappevurdering kan potensielt omformes til å inkludere visse 

vurderingsformer som kun egen lærer har mulighet til å følge opp over året. 
 

17:34. Vestland kommer inn igjen, Rogaland ut. 10 stemmeberettigede tilstede.  
Det tas en pause for å få klarhet i formuleringene av forslag og voteringsorden.  
18:05. Rogaland kommer inn igjen, Agder ut. 10 stemmeberettigede tilstede. 
  

● Det presiseres at en mappevurdering bør tilpasses linjen eleven følger.  
● Det diskuteres til hvilken grad det er ønskelig å legge større vekt på vurdering av 

valgfag. 
 

18:29. Agder kommer inn igjen, 11 stemmeberettigede tilstede. 
 
Forslag 54.1B strykes og det legges til et forslag 54.1Bβ. 
Forslag F2 strykes. 
Forslag 54.3 strykes og det legges til et forslag 54.3B. 
Forslag 54.4 strykes og det legges til et nytt forslag 54.4B. 
Det legges til et forslag 54.F9, 54.F10, 54.F11, og 54.F12. 
 
Vedtak 
 

Forslag Formulering 

054.F1 Elevorganisasjonen er positive til mappevurdering så lenge man 
finner en praktisk løsning av vurderingsformen som hindrer juks og 
fordeler for ressurssterke elever, samtidig som eleven kan jobbe 
kontinuerlig med mappen sin 

054.F1A Mappevurdering skal erstatte eksamen på videregående skole. 

054.F1B Du skal ha mappevurdering i alle fag, og det skal erstatte 
standpunktkarakteren din. 

054.F1Bβ Du skal ha mappevurdering i alle fag, og det skal være hele 
sluttvurderingen din. 

054.F1C Mappevurdering skal erstatte eksamen på ungdomsskolen 

054.F2 Du skal ikke ha sluttvurdering på ungdomsskolen. 
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054.F3 Du skal bestemme selv hvilke fag du skal ha sluttvurdering i. 

054.F3B Du skal bestemme selv hvilke fag du skal ha eksternvurdert 
sluttvurdering i. 

054.F4 Du kan kun bli trukket opp i sluttvurdering i programfagene dine. 

054.F4B Du kan kun bli trukket opp i en eksternvurdert sluttvurdering i 
programfagene dine. 

054.F5 Det skal ikke være mappevurdering på yrkesfag. 

054.F6 Mappevurdering skal erstatte eksamen på yrkesfag, og 
mappevurderingen skal ivareta de praktiske aspektene ved 
yrkesfaglig opplæring 

054.F7 De tverrfaglige eksamenene på yrkesfag må utvikles for å bedre 
ivareta prinsippene i fagfornyelsen. 

054.F8 Elevorganisasjonen er åpen for andre sluttvurderingsformer, som 
følger våre prinsipper for vurdering. 

054.F9 Sentralstyret innvigles redaksjonell frihet 

054.F10 Det skal være både skriftlige og muntlige karakterer i fag som skal 
mappevurderes. 

054.F11 Du skal ha mappevurdering i alle fag, som skal vurderes av en ekstern 
sensor i samråd med faglærer. Dette skal være hele sluttvurderingen 
på videregående og ungdomsskole. 

054.F12 Mappevurderingen skal tilpasses hver enkelt linje, og det skal legges 
vekt på muntlig innsats i faget også. 

Votering Stemmer 

054.F1 Enstemmig vedtatt 

054.F11 mot 
054.F1Bβ 

(F11: 6 , F1Bβ: 5) F11 går videre 

054.F11 (2,9,0) faller 

054.F1A Enstemmig vedtatt  

054.F1B Strøket 

054.F1C Enstemmig vedtatt  
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054.F3 Strøket 

054.F3B Strøket 

054.F4 Strøket 

054.F3B mot 
054.F4B 

(F3B:11 , F4B:0 ) F3B går videre. 

054.F3B (10,1,0) vedtatt 

054.F5 mot 
054.F6 

(F5:0 , F6:11) F6 går videre 

054.F6 Enstemmig vedtatt  

054.F7 Enstemmig vedtatt  

054.F8 (5,3,3) faller 

054.F10 (0,11,0) faller 

054.F12 (10,0,1) vedtatt 

054.F9 Enstemmig vedtatt  

 
Sak 55 og 56 flyttes til søndag, 47, 48, og 49 flyttes til etter middag, slik at det blir 
kategorisert som pause i stedet for møteslutt. Møtestart søndag blir flyttet til kl. 10.00. 
Middagspause 19:14 til 20:16.  
 

047 Valg av forberedende komité for politikk v 

 Saksbehandler:  Jo Sigurd Barlien 
Alle posisjoner ble valgt ved akklamasjon. 

 

Valg 
 

Posisjon Valgt 

Person fra sentralstyret uten stemmerett Jo Sigurd Barlien 

Person fra sentralstyret uten stemmerett med 
sekretærfunksjon 

Oversendt til LS03 

Person fra landsstyret  Aslak Berntsen Husby 

Person fra fylkesstyrene Alva Sunde Gjersøe 



 

 

Elevorganisasjonen|elev.no Side 16 av 23  

 

Elev på en videregående medlemsskole, uten tillitsverv 
i Elevorganisasjonen og/eller Operasjon Dagsverk 

Emil Mathieu Røgeberg 

Elev på en ungdomsskole som er medlemsskole, uten 
tillitsverv i Elevorganisasjonen og/eller Operasjon 
Dagsverk 

oversendt til LS03 

Person som er yrkesfagselev  Terje Lundmark-Furre 

Person som er lærling Oversendt til LS03 

 

048 Valg av forberedende komité for prinsipprogram v 

 Saksbehandler:  Jo Sigurd Barlien 
Alle posisjoner ble valgt ved akklamasjon. 

 

Valg 
 

Posisjon Valgt 

Person fra sentralstyret med sekretærfunksjon Oversendt til LS03 

Første åpne plass Jo Sigurd Barlien 

Andre åpne plass Edvard Botterli Udnæs 

Tredje åpne plass Elias Crogh  

Fjerde åpne plass Johannes Viljar Lundvoll 

Leder av Elevorganisasjonen Kristin Schultz 

 

049 Valg av forberedende komité for treårig hovedsatsing v 

 Saksbehandler:  Sanne Lauritsen Torsvik 
Alle posisjoner ble valgt ved akklamasjon. 

 

Valg 
 

Posisjon Valgt 

Person fra sentralstyret med sekretærfunksjon Sanne Lauritsen 

Person fra landsstyret Helena Lund Blostrupsen 

Person fra fylkesstyre Mats Brecke 
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Elev uten tillitsverv i elevorganisasjonen Mia Holdhus 

Elev som går et yrkesfaglig løp/er lærling Signe Krüger Birks 

Person som er ungdomsskoleelev Franka Kunze 

Generalsekretær i elevorganisasjonen Ola Nyhus 

 
Møte er over for dagen, lørdag 24.10.2020 kl. 20:43.  
Møte startes for dagen, søndag 25.10.2020 kl. 10:07.  
Det er 10 stemmeberettigede til tilstede.  
Sak 58 flyttes frem.  
10:10. Møre og Romsdal kommer inn, 11 stemmeberettigede tilstede. 
 

058 EO-skolen d 

 Saksbehandler: Ronja Larsen 
Oppklarende spørsmål hvor det kommer frem at den gamle 
versjonen fortsatt er tilgjengelig for teknisk ansvarlige, ved siden 
av den nye versjonen som er tilgjengelig for offentligheten. 

 

 
Diskusjon  

● Fordeling i form av nivåer anses som positivt, men uheldig for de godt erfarne at 
de høyere nivåene er låst før man har gått gjennom de lavere.  

● Det forespørres et forum hvor det er mulighet til å stille spørsmål anonymt.  
● En økning av interaktivt innhold kan potensielt være et forbedringspotensial.  
● Undertekster på videoer kan gjøre det enklere å følge med.  

 
Sak 056 flyttes inn mellom 058 og 057. 
 

056 Opptak til høyere utdanning v 

 Saksbehandler: Ronja Larsen og Kristin Schultz 
Ingen oppklarende spørsmål  

 

Diskusjon  
Ekstrapoeng ved søknad av høyere studier diskuteres. 

● Realfagspoeng.  
○ Elevtinget var for realfagspoeng.  
○ Realfagspoeng anses som urettferdig da det potensielt kan skape et 

kunstig høyt snitt for andre studieretninger, siden konkurrerende elever 
velger realfag for ekstrapoengene.  

○ Dersom realfagspoeng ble introdusert for å øke interesse burde det 
muligens vurderes om det målet er nådd, og derfor ikke lenger er 
relevant.  
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● Militærpoeng anses som positivt, spesielt da militærtjeneste ikke nødvendigvis 
er et frivillig valg.  

● Språkpoeng.  
○ Det diskuteres om språkpoeng havner i samme kategori som 

realfagspoeng.  
○ For elever med flerspråkelig bakgrunn kan det slå ut urettferdig da de får 

poeng i tillegg til høye karakterer på vurderingene.  
● Folkehøyskolepoeng.  

○ Da det er frivillig å bruke et år på folkehøyskole debatteres ønsket om å 
beholde folkehøyskolepoeng.  

○ Det argumenteres at folkehøyskolepoeng representerer kunnskap og 
erfaringer som tilegnes ved et folkehøyskoleløp, som ellers utelates ved 
søknad.  

● Et fulltids årsverv i en frivillig organisasjon vurderes opp mot militærpoeng og 
folkehøyskolepoeng. 

 

Forslag Formulering 

056.F1 Elevorganisasjonen er positive til kjønnspoeng i høyere utdanning 

056.F2 Elevorganisasjonen er negative til kjønnspoeng i høyere utdanning 

056.F3 Elevorganisasjonen er positive til alderspoeng i høyere utdanning 

056.F4 Elevorganisasjonen er negative til alderspoeng i høyere utdanning 

056.F5 Elevorganisasjonen er positive til realfagspoeng i videregående skole 

056.F6 Elevorganisasjonen er negative til realfagspoeng i videregående skole 

056.F7 Elevorganisasjonen er positive til språkpoeng i videregående skole  

056.F8 Elevorganisasjonen er negative til språkpoeng i videregående skole 

056.F9 Elevorganisasjonen stiller seg positive til bruk av motivasjonsbrev, 
intervju og/eller opptaksprøver på studier hvor det er særlig relevant. 

056.F10 Elevorganisasjonen stiller seg positive til bruk av motivasjonsbrev, 
intervju og/eller opptaksprøver på alle studier. 

056.F11 Elevorganisasjonen er positive til ekstrapoeng for et år på 
folkehøyskole. 

056.F12 Elevorganisasjonen er negative til ekstrapoeng for et år på 
folkehøyskole. 

056.F13 Elevorganisasjonen er positive til at man skal få fagpoeng for fag som 
er relevante for videre studier.  
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056.F14 Elevorganisasjonen er positive til ekstrapoeng for tjenestegjøring i 
militæret. 

056.F15 Elevorganisasjonen er positive til ekstrapoeng for å jobbe et år i en 
frivillig organisasjon. 

056.F16 Å ha fagbrev skal gi ekstrapoeng i opptak til høyere akademisk 
utdanning. 

056.F17 Relevant fagbrev skal gi ekstrapoeng i opptak til høyere akademisk 
utdanning. 

056.F18 Elevorganisasjonen er positive til kjønnspoeng som et kortvarig tiltak 
mot store overskudd av et kjønn i en linje. 

056.F19 Elevorganisasjonen stiller seg positive til ekstrapoeng for å jobbe et år 
på fulltid i en frivillig organisasjon. 

056.F20 Elevorganisasjonen er positive til at yrkesfagelever skal få 
alderspoeng fra året du fyller 20. 

Votering Stemmer 

056.F1 mot 
056.F18 

(F10: , F18:11) F18 går videre 

056.F18 mot 
056.F2 

(F18:10 , F2:1) F18 går videre 

056.F18  (10,0,1) vedtatt 

056.F3 mot 
056.F4 

(F3:10 , F2:0 , 1 utestående) F3 går videre 

056.F3 (9,1,1) vedtatt 

056.F20 (8,0,3) vedtatt 

056.F5 mot 
056.F6  

(F5:3 , F6: 6 , 2 utestående) F6 går videre 

056.F6 (7,4,0) faller 

056.F9 Strøket 

056.F10 Ivaretatt i PolMål 

056.F13 (8,2,1) vedtatt 
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056.F11 mot 
056.F12 

(F11:8 , F12:3) F11 går videre 

056.F11 (6,3,2) faller 

056.F14 (10,0,1) vedtatt 

056.F15 mot 
056.F19 

(F15:0 , F19:11) F19 går videre 

056.F19 (10,0,1) vedtatt 

056.F16 mot 
056.F17 

(F16:4 , F17:7) F17 går videre 

056.F17 (8,0,3) vedtatt 

056.F7 mot 
056.F8 

(F7:3 , F8:4, 4 utestående) F8 går videre 

056.F8 (3,4,4) faller 

 
Pause 12:15 til 14:35.  
Møre og Romsdal har forlatt rommet, 10 stemmeberettigede til stede. 
14:40. Oslo har forlatt rommet, 9 stemmeberettigede i rommet. 
 

057 Statsbudsjettet 2022 d 

 Saksbehandler:  Jo Sigurd Barlien og Kristin Schultz 
Ingen oppklarende spørsmål 

 

Diskusjon  
Statsbudsjettsprioriteringer for 2022 diskuteres. Formålet med diskusjonen er å 
kartlegge hvilke vedtak som anses som hensiktsmessige ved LS03.  

● Det nevnes ønske om satsing på yrkesfagsopplæring. 
● Det ønskes at det før neste års fremleggelse av statsbudsjettet gjennomføres 

forberedelsesmøte hvor handlingsplanen for diverse potensielle utfall 
diskuteres. Slik vil fylkeslagene vite nøyaktig hva de skal gjøre ved fremleggelse, 
og tid vil ikke gå tapt før reaksjon. 
 

14:57. Nordland forlater rommet, 8 stemmeberettigede tilstede.  
 

● Saken ønskes tatt opp i elevtinget.  
● Strategi.  

○ Det diskuteres hvorvidt det er ønskelig med en felles strategi, eller om 
det er mer ønskelig at fylkeslagene gis større grad av autonomi for å 
gjennomføre egen strategi.  
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○ Dersom en felles strategi er ønskelig bør det utarbeides hvordan 
fylkeslagene skal gå frem for å hente innspill fra lokalt plan.  

○ Det foreslås å legge hovedfokus på et mindretall av større men likevel 
realistiske og konkrete punkter, samtidig som man har flere mindre 
punkter som ønskes gjennomført. 

15:15. Innlandet forlater rommet, 7 stemmeberettigede tilstede. 
 

 Saksbehandler oppsummerer hovedpunktene som ønskes at tas 
videre fra diskusjonen  
 

 

15:24. Innlandet tilbake, 8 stemmeberettigede tilstede. 
15:26. Oslo tilbake, 9 stemmeberettigede tilstede. 
 
Sak 055 fra lørdag legges inn mellom 057 og 059 
 

055 Stortingsvalget 2021 v 

 Saksbehandler: Edvard Botterli Udnæs 
Ingen oppklarende spørsmål 

 

15:27. Innlandet forlater rommet, 8 stemmeberettigede tilstede. 
Diskusjon 
Strategien for neste års stortingsvalg diskuteres.  

● Det oppfordres i den grad det er mulig å invitere lokale politikere til dialog. Det 
har blitt gitt inntrykk av at jevnlig dialog har tidligere resultert i at informasjonen 
tas inn, og skolepolitikken påvirkes.  

● Det nevnes at dersom det konstrueres en kravliste bør lærlingkrav inkluderes 
blant eller ved siden av elevkrav.  

● Det diskuteres hvorvidt det bør innføres en strategi for hvilke politiske partier 
som kontaktes som funksjon av geografisk posisjon.  

● God kommunikasjon mellom alle ledd vil være essensielt.  
● Det anses som hensiktsmessig med en gjennomgang for lokale plan om hvordan 

det politiske systemet fungerer, slik at det vil være tydelig for lokale 
representanter hvor eventuelle tiltak kan innføres. Det foreslås under samme 
punkt en Tips og Triks-samling som vil fasilitere gjennomførelsen av potensielle 
handlinger. 

 Saksbehandler oppsummerer hovedpunktene som ønskes at tas 
videre fra diskusjonen  
 

 

15:50. Innlandet tilbake, 9 stemmeberettigede tilstede. 
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Vedtak 

Forslag Formulering 

55.F1 Sentralstyret behandler saken “Krav til Stortingsvalget 2021” på LS03 

55.F2 Sentralstyret skal legge fram et forslag til strategi for stortingsvalget 
2021 på periodens 3. landsstyremøte. 

Votering Stemmer 

55.F1 Enstemmig vedtatt  

55.F2 Enstemmig vedtatt  

 

059 Eventuelt  

 Det er ingen punkter som ønskes tatt opp.:   

 

Møteevaluering 
● Helena: Var hyggelig på tross av litt dårlig mat og rotete debatt. Inntrykk av at 

SST skulle forsvare seg etter beretning fra LS egen time.  
 

16:01. Trøndelag forlater rommet. 8 stemmeberettigede tilstede. 
 

● Sondre: Generelt fornøyd, på tross av kluss.  
● Hege: Enig med mye av det som er sagt. Hyggelig å se folk, litt stress lørdag.  
● Daniel: Totalt sett hyggelig. Saksdokumenter kom alt for sent, representerer seg 

selv i stedet for fylket sitt gitt liten tid til å forhøre seg med styre.  
● Eirik: Sene sakspapirer. LS har varmet opp til hverandre. Litt kjip debatt lørdag.  
● Zhile: Dårlig luft, flere korte pauser ønskelig.  
● Hana: Konstruktivt møte og debatter. For sene sakspapirer.  
● Signe: Har vært et koselig møte. Sakene interessante, og debattene bra. Respekt 

har blitt vist til tross for eventuell uenighet.  
● Kristin: Møtet har vært konstruktivt. Smittevern har vært alt for dårlig. Ikke et 

forsvarlig arrangement.  
● SS: Imponert - LS var flinke. Dårlig smittevern, ber LS om å passe godt på til 

neste møte. Godt debattklima. Første LS som hun ene har sett hvor det virker 
som om alle deltar cirka like mye. God ordstyrer. Latterlig dårlig med 
sakspapirutsendelse. Tunge saker som har blitt håndtert, men med relativt sett 
god gjennomførelse. Inspirert til å jobbe videre med eget verv. Det er 6 uker til 
neste sakspapirfrist, så bare å begynne og forberede dem nå da de skal være på 
plass neste gang. Ved forglemmelser av matpreferanser og allergier ved 
påmelding er det vanskelig å tilrettelegge for alle.  

● Deskom: Det har vært veldig bra, send inn nødvendige dokumenter etterpå. Lav 
terskel for å stille spørsmål. Ordstyrer har vært veldig klar med hva som menes.  
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● VK: Synd at det kun er fylkeslederne de får kontakt med, og ikke resten av styret, 
håper på å kunne reise rundt for å møte på resten.  

● Morgan: Folk ser etter intensjonen i saker, passer på at de som representerer 
faktisk blir representert. Seriøsiteten har økt siden han selv var aktiv. God kultur, 
og håper at representanter senere kommer inn i ANSA. 

 
Møte Avsluttes 16:22 den 25. oktober 2020. 
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