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Til  Landsstyret  
Kopi til Generalsekretær, Sentralstyret, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen,  
  OD-styret, Arkivet, alle@elev.no 
Fra  Ella Tronstad og Anna Handal Hellesnes, referenter 
Dato  31.01.21 
Saksnr. LS04 20/21 

Referat fra 4. Landstyremøte 
Her er referatet fra det 4. ordinære Landsstyremøtet i Elevorganisasjonen for perioden 
2020/2021  

Møtetid 18.00 
Møtedato 29. januar-31. januar 2021 
Møtested Digitalt, Zoom 

Tilstede 

Kristin Schultz    Sentralstyret      Delegat 
Hege Lilletrøen Langseth   Fylkesstyret i Innlandet   Delegat 
Aslak Berntsen Husby   Fylkesstyret i Møre og Romsdal  Delegat 
Hana Mulalic      Fylkesstyret i Oslo    Delegat 
Johannes Lundvoll    Fylkesstyret i Troms og Finnmark  Delegat 
Helena Lund Blostrupsen   Fylkesstyret i Trøndelag   Delegat 
Zhile Shen     Fylkesstyret i Agder    Delegat 
Sondre Undheim Lokøy   Fylkesstyret i Rogaland   Delegat 
Mathilde Bu Skjeggestad  Fylkesstyret i Vestfold og Telemark  Delegat 
Signe Margarete Krüger Birks  Fylkesstyret i Vestland   Delegat 
Gunilla Danielsen   Fylkesstyret i Nordland   Delegat 
Daniel Martinsen   Fylkesstyret i Viken    Delegat

       
Vera Heide    Fylkesstyret i Innlandet   Observatør 
Iver Flyum-Bjørlo   Fylkesstyret i Vestland   Observatør 
Runar Chang Nordgård  Fylkesstyret i Trøndelag   Observatør 
Hannah Myklebust   Fylkesstyret i Oslo    Observatør 
Håvard Valstad   Fylkesstyret i Nordland   Observatør 
Sebastian Dahl   Fylkesstyret i Agder    Observatør 
Merjem Muratovic   Fylkesstyret i Viken    Observatør 
Håvard Valstad   Fylkesstyret i Nordland   Observatør 
Ingrid Aslaksen   Fylkesstyret i Troms og Finnmark  Observatør 
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Frida Anine Hagen    Sentralstyret      Observatør 
Jo Sigurd Barlien     Sentralstyret      Observatør 
Edvard Botterli Udnæs    Sentralstyret      Observatør 
Gabriel Aaron Normann Bruun   Sentralstyret      Observatør 
Malik Odin Olawale Salahudeen   Sentralstyret      Observatør 
Thomas Bjørge Elton Gundersen   Sentralstyret      Observatør 
Harald Johansen Onseid   Sentralstyret     Observatør 
Leo Laukvik      Sentralstyret      Observatør 
Ronja Larsen      Sentralstyret    Observatør 
Sanne Lauritsen Torsvik   Sentralstyret      Observatør 
Kristoffer Øksnes Arentsen    Sentralstyret    Observatør 
Sunniva Roligheten     Sentralstyret      Observatør 
Ola Woo Nyhus    Generalsekretær   Observatør 
 
Ida Pollestad Brunes     Valgkomiteen     Observatør 
Joao Victor Nicacio Pereira    Valgkomiteen    Observatør 
Per Roppestad Christensen    Desisjonskomiteen     Observatør  
Sander Marken     Desisjonskomiteen     Observatør  
Tor Ole Bjerkan    Desisjonskomiteen     Observatør 
Fredrick Ian Doak    Desisjonskomiteen     Observatør 
 
Live Tronstad     Ordstyrer    Gjest 
Ella Tronstad     Referent    Gjest 
Anna Handal Hellesnes   Referent    Gjest  
Aurora Mittun Kvilekval   Oslo     Gjest 

Møte 
Møte åpnes 18.01 den 29.01.2021 

Møtekonstituering 

092 Godkjenning av innkalling        v 
 Innkalling godkjent uten merknader 
 
093 Valg av ordstyrer og referent       v 
 Sentralstyret innstiller på Live Tronstad til ordstyrer. 

Live Tronstad velges ved akklamasjon. 
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Sentralstyret innstiller på Ella Tronstad og Anna Handal Hellesnes til referent. 
Ella Tronstad og Anna Handal Hellesnes velges med akklamasjon. 

 
094 Godkjenning av referat        v 
 Referatet fra LS03 godkjennes uten merknader 
 
095 Godkjenning av dagsorden        v 
 Dagsorden godkjennes uten merknader. 

Referatsaker 

096 Beretning fra Sentralstyret        o 
 Kristin orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
  
097 Beretning fra Generalsekretær       o 
 Ola orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Oppklarende spørsmål besvares. 
  
098 Beretning fra Operasjon Dagsverk       o 
 Sunniva orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 
099 Beretning fra Fag- og yrkesopplæringsutvalget     o 
 Beretningen blir ikke gitt muntlig.  
  
100 Beretning fra Internasjonalt utvalg      o 
 Beretningen blir ikke gitt muntlig.  
 
101 Beretning fra Ungdomskoleutvalget      o 
 Beretningen blir ikke gitt muntlig.  
  
102 Beretning fra Organisasjonsutvalget      o 
 Beretningen blir ikke gitt muntlig.  
  
103 Beretning fra Politisk utvalg       o 
 Beretningen blir ikke gitt muntlig.  
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104 Beretning fra Valgkomiteen       o 
 Ida orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 
105 Beretning fra Desisjonskomiteen       o 
 Per orienterer. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål 
  
106 Fylkeslagets runde         o 
            

Aslak, Møre og Romsdal:  
Fylkesstyret jobber med planlegging av ÅM.  
 
Hege, Innlandet:  
Nestlederne har trukket seg, men en fungerende nestleder har trådt inn. 
Ansvarsskolene har blitt omfordelt og fylkesstyret forsøker å opprettholder dialog 
med elevene. Etablering av lærlingråd, arbeid med eksamensavvikling og 
evaluering av VISMA foregår. Videre jobber fylkesstyret med forberedelser til EF02.  

 
Hana, Oslo:  
Gjennomføringen av digital samling har vært vellykket. Fylkesstyret har vært i flere 
møter vedrørende koronasituasjonen, der de har diskutert elevenes rettigheter og 
psykisk helse. De har fått invitasjon til god morgen norge og arbeider med 
ressursfordelingsmodellen og hovedavtalen. Videre fokuserer de på skape et bedre 
samarbeid mellom lokallagene. Fylkesstyret er også involvert i arbeid med 
voldsforebygging i Oslo.  
 
Helena, Trøndelag: 
Trøndelag har hatt vanskeligheter med innmelding i brønnøysundregisteret. 
Fylkesstyret har deltatt i en komite i fylkeskommunen og diskutert samlinger for 
elevrådsledere og elevrådsarbeid. De jobber med å svare på henvendelser om 
digitalt elevrådsarbeid. Videre planlegger de ÅM og ET-forberedende.  
 
Johannes, Troms og Finnmark:  
Fylkesstyret har hatt et fylkesstyremøte og besøkt en skole. De arbeider med å 
opprettholder kontakt med politikere på fylkestinget. De har hatt et medieoppslag 
angående kamerabruk i skolen. Videre arbeider de med Uke 6 kampanjen og 
godkjenning i brønnøysundsregisteret. 
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Daniel, Viken:  
Fylkesstyret har vært i møter med utdanningsforbundet og arbeidet i diverse utvalg. 
De utarbeider et skriv om hvordan elevrådsarbeidet burde gjennomføres under 
korona, kamerabruk og kontakt mellom lærere og elever. Fylkesstyret hadde et 
julebord og en arbeidshelg for å planlegge elevforsamling, som ble vellykka. 
Fylkesstyret har deltatt på utdanningsmessa og et møte med alle 
elevrådskontaktene i Viken. De planlegger ET-forberedende livestream.  
 
Signe, Vestland:  
Vestland har EF og ET-forberedende neste helg. De hjelper en skole med en 
klagesak mot ledelsen og har avholdt en uravstemning på en ungdomsskole. De har 
vært på dagsrevyen og deltatt i debatt om eksamen og har fått plass i 
kompetanseforum med Vestland. Inntil videre avventes planlegging av ÅM, og 
fylkesstyret opprettholder medlemskontakt, men sliter med å holde kontakten med 
elevrådslederene.  
 
Sondre, Rogaland:  
EF01 ble avholdt digitalt, og et nytt fylkesstyremedlem ble valgt. Fylkesstyret har 
søkt driftsstøtte og hatt juleavslutning. Nå planlegges ET-forberedende og ÅM. 
Fylkesstyret har hatt en ringerunde til ungdomsskoler og VGS og er involvert i 
planlegging av UKE 6.  
 
Zhile, Agder:  
Fylkesstyret har vært i møte med ungdommens fylkesråd og fylkestinget. Nå 
planlegges  ET-forberedende og ÅM. De har også kontaktet med Lillesand 
ungdomsskole. 
 
Mathilde, Vestfold og Telemark:  
Fylkesstyret har hatt to fylkesstyremøter og starta samarbeid med OD. De 
planlegger en arbeidshelg i februar der ET-forberedende og ÅM skal planlegges. 
Videre står driftssøknader på agendaen.  

 
Gunilla, Nordland:  
Fylkesstyret har gjennomført julekalender på instragram og gjort annet instagram 
arbeid. Samarbeidsmøte med fylket angående eksamen. FS har fått hettegenser. De 
har skrevet leserinnlegg i Si:D vedrørende den ustabile koronasituasjonen. 
Fylkesstyret arbeider mot et samla fellesprogram om helseforebygging og med 
registrering i brønnøysundregisteret 
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107 Landsstyrets egen time        d 
 Eget referat ligger vedlagt. 
 
108 Beretningsdebatt         d 
 Det åpnes for debatt. Det debatteres. 
 

Arbeidet rundt avvikling av eksamen diskuteres. Kommunikasjonen ut til elever og 
landsstyret, samt sentralstyrets opptredener i media diskuteres. 
Landsstyrerepresentanter ønsker at sentralstyret kan være mer tilstede i 
tradisjonelle medier, om mulig. Arbeidet med opprettelsen av en nettbutikk 
diskuteres.   

 
Permisjonssøknad  
“Jeg må søke permisjon for hele lørdagen på grunn av jobb fra 11:00 - 16:00.” 
Signert: Håvard Valstad, observatør, Elevorganisasjonen i Nordland 
Permisjon innvilges. 
 
Endringsforslag til dagsorden 
“Frist for å stille til valg settes til lørdag 12:00” 
Signert: Ida Brunes Pollestad, Valgkomiteen 
Vedtatt. 
 
Møtet lukkes for dagen. 
Lørdag: Møtet åpnes 11:00. 
 
Endringsforslag til dagsorden 
“Valgkomitéen offentliggjør sin innstilling rett etter lunsj på lørdag.” 
Sign. Ida Brunes Pollestad, Valgkomiteen  
Vedtatt.  
 
“Flytte sak 114 til før eller rett etter lunsj på fredag.”  
Sign. Hana Mulalic, Elevorganisasjonen i Oslo 
Forslag foreslått trukket. Forslaget er trukket.  
 
Permisjonssøknad 
“Jeg, Hana, har time for å ta koronatest rundt 14.30 og må derfor dra fra møtet ila lunsjen. 
Men jeg har observatør som kan ta over delegatstatusen frem til søndag.”  
Sign. Hana Mulalic, delegat, Elevorganisasjonen i Oslo  
Permisjon innvilget 
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109 Status Treårig hovedsatsning       d 
 Sanne Torsvik innleder saken. 
 
 Det åpnes for debatt.  

Det trekkes frem at arbeidet i fylkene med treårig hovedsatsning har vært vanskelig 
å konkretisere, litt med tanke på situasjonen vi står i nå og litt lite fokus på at ting 
man gjør er en del av treårig hovedsatsning. I innspurten til hovedsatsningen så må 
vi se mer helheten i arbeidet som gjøres.  
 
Det fremheves at det er viktig å huske at selv om hovedsatsningen er ferdig 1. juli så 
kan vi ikke bare si oss fornøyd med det vi har gjort og at vi er ferdig, vi må fortsette 
å jobbe med lærlingråd, verving og medlemskontakt. Viktig at dette ikke glemmes. 
Vil gjerne at fag- og yrkesopplæringsutvalget kommer på banen og hjelper fylkene 
med å opprette lærlingråd. Ungdomsskoler handler i stor grad om holdninger vi har 
i organisasjonen, fikses ikke bare på én ukes arbeid, må være en del av arbeid i at vi 
gjør så skal vi tilpasse til ungdomsskoler. Denne tanken er ikke der enda.  
 
Den generelle veilederen til verving gir en steg for steg liste til hvordan verve og 
den er tenkt at skal brukes til alle våre medlemmer, trengs det en spesiell steg for 
steg liste til ungdomsskoler og lærlinger? 
Ressursmappen likes godt, sies at den er oversiktlig og gir god hjelp.  
 
Det er ikke godt nok implementert hvordan man følger opp arbeidet rundt treårig 
hovedsatsning. Det stilles spørsmål om hvorfor er vi ikke gode nok på det her, 
hvorfor har vi en kultur på å ikke prioritere treårig hovedsatsning. Burde ha en 
evaluering av hovedsatsningen når perioden til hovedsatsningen er ferdig.  
 
Når det kommer til perioden mellom årsmøtene og 1.juli er det viktig at alle fylkene 
har en god overlapping med en god skolering om treårig hovedsatsning. 
Sentralstyret eller fylkeslagsoppfølger kan komme og ha skolering om hvordan vi 
skal jobbe med hovedsatsningen frem til 1.juli.  
 
Når det kommer til satsningen på ungdomsskoler som er en del av 
hovedsatsningen er det viktig å anerkjenne at vi har en kultur i organisasjonen hvor 
man tenker på ungdomsskoler som mindre smarte og mindre verdt. Det er og en 
tullekultur hvor man vitser om ungdomsskoler. Det argumenteres for at 
Elevorganisasjonen ikke vil få flere ungdomsskoler inn om dette er det som møter 
dem.  
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Det trekkes og frem at det er veldig viktig å følge opp de opprettede lærlingrådene 
selv om hovedsatsningen er ferdig. Er ikke ferdig selv om lærlingrådene er 
opprettet.  
 
Debatten lukkes.  

 
110 Retningslinjer for HMS- og førstehjelpsskrin     v 
 Thomas Bjørge Elton Gundersen innleder saken.  
 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
 Oppklarende spørsmål stilles og blir besvart.  
 
 Det åpnes for debatt.  

Det trekkes frem at en del man må ha er veldig dyrt, så tror det er veldig ulikt 
hvorvidt fylkene har klart å følge opp kravene.  
Er det mulig for de fylkene som ikke har råd til blant annet førstehjelpskurs til å få 
dette dekket av sentralt? 
Dette er noe sentralt kan se på, da det er et ønske i organisasjonen at vi tar disse 
retningslinjene på alvor. Frem mot neste landsstyremøte skal generalsekretær se på 
muligheten til å inkludere et førstehjelpskurs som en del av overlapping og LS06.  
 
Det er enighet om at det er greit de ikke behandles hvert år. Det er derimot viktig at 
vi ikke stopper å prate om retningslinjene selv om de ikke behandles hvert år. 
Fungerer ikke om de bare snakkes om når man skal ta de opp i LS. Noen nevner at 
man ikke var klar over at disse retningslinjene eksisterte. Foreslås at dette må 
informeres om hver overlappingsperiode.  
 
Desisjonskomitéen oppklarer at punktet om alle arrangementer i organisasjonen, 
ikke bare er medlemsrettede arrangementer, men også for eksempel samlinger 
med fylkesstyret.  

 
Det begynnes en debatt på hvorvidt man skal konkretisere at man kun trenger å ha 
to med førstehjelpskurs på medlemsrettede arrangementer.  
Trekkes frem at de kan være problematisk om det må være to med førstehjelpskurs 
på for eksempel valgkomitéintervjuer.  
Det argumenteres for at risikoen er fortsatt den samme på for eksempel 
arbeidshelger i fylkesstyret, som på medlemsrettede arrangementer.  
Det argumenteres også for at det heller er mer hensiktsmessig å ha krav om én på 
alle, da det ikke alltid er hensiktsmessig eller nødvendig med to.  
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Kan være veldig lurt å være to uansett, i tilfeller hvor en person hjelper en og noe 
annet kunne skje. Om man løser det økonomiske er det ikke noe problem å ha to.  
Minst én legger opp til at man kan være flere om det er hensiktsmessig, men har 
ikke krav om at man må være to hvis man er en mindre gruppe som møtes.  

 
 Forslag til vedtak 
 F1: Vedta “Retningslinjer for HMS og førstehjelpsskrin” med eventuelle endringer.  
 Sign. Sentralstyret 
 

F2: Legge til punkt 1.3 "Sentralstyret skal holde fylkeslagene informert om at 
retningslinjene finnes, og spesielt ved periodeskifte." 
Sign. Daniel Martinsen, EO Viken 
 
F3: 2.3 - “På medlemsrettede arrangementer i regi av Elevorganisasjonens fylkeslag, 
skal minst to (2) personer med gjennomført norsk grunnkurs i førstehjelp være til stede. 
På interne arrangementer i regi av Elevorganisasjonens fylkeslag, skal minst en (1) 
person med gjennomført norsk grunnkurs i førstehjelp være til stede.” 

 Sign. Runar Chang Nordgår, EO Trøndelag 
 

F4: 2.3) Endre fra: “På arrangementer i regi av Elevorganisasjonens fylkeslag....” til: “på 
medlemsrettede arrangementer i regi av Elevorganisasjonens fylkeslag” 
Sign. Johannes Lundvoll, EO Troms og Finnmark  
 
F5: 2.3: På medlemsrettede arrangementer i regi av Elevorganisasjonens fylkesstyrer, 
skal minst to (2) personer ha gjennomført norsk grunnkurs i førstehjelp og på 
arrangementer i regi av Elevorganisasjonens fylkeslag skal minst en (1) person med 
gjennomført norsk grunnkurs i førstehjelp være til stede. 
Sign. Johannes Lundvoll, EO Troms og Finnmark  
 
Det er 12 stemmeberettigede i salen  

 
 Votering 
 F1: Enstemmig vedtatt 
 F2: Vedtatt 11-1-0  
 F3: Vedtatt 7-5-0 
 F4: Falt til fordel for F3 
 F5: Falt til fordel for F3 
 
111 EO-skolen          d 
 Ronja Larsen innleder saken.  
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 Det åpnes for debatt.  
EO skolen får skryt og det sies at det er veldig fint at skolering i årsmøter er lagt inn 
og at skoleringene så langt er bra. Det uttrykkes så et ønske om en 
valgkomitéskolering og en HMS skolering. Gjerne og å få inn en Trygg-skolering og 
en skolering i EO danser. Andre ønsker å ha mer skolering om budsjett og 
regnskapsføring, og ikke bare reiseregningskoleringer. Generelt ønskes det en mer 
utfyllende økonomiskolering. Det blir og etterspurt skolering i 
redigeringsprogrammer og hvordan lage videoer og innhold til sosiale medier.  
 
Interaktive skoleringer etterspørres fra mange.  

 Saksbehandler spør salen hvordan interaktive skoleringer vil man ha?  
Litt alt mulig, men basert på hva det er. Noen temaer passer bra med video, som 
politiske skoleringer og så kanskje noen quiz spørsmål på slutten. Prøv å tilpasse 
det, men generelt mer bruk av quiz og interaktive oppgaver. Prøv å unngå bare 
tekst, gjerne tekst med bilder eller video. Noen av nivåskoleringene har for mye 
tekst. Det nevnes og at det er viktig med begrepsforklaringer.  
 

 Plattformen bør promoteres mer på sosiale medier og ut til tillitsvalgte.  
 
 Debatten lukkes.  
 
112  Hovedavtalen for elever         d 
 Daniel Martinsen og Thomas Bjørge Elton Gundersen innleder saken.  
 
 Det åpnes for debatt.  

Hovedfokuset bør være på politikk, da elevers rettigheter ivaretas gjennom 
paragraf 9A og vi fortsetter å fokusere på rettigheter med rettighetstjenesten.  

 
Nevnes at landsstyret må spole tilbake til LS04 i fjor, og se på debatten om 
hovedavtalen i Fredrikstad, og at det i Fredrikstad er et prøveprosjekt og at det skal 
gi oss erfaringer til hvordan hovedavtalen skal se ut og hva Elevorganisasjonen skal 
få ut av det. Viktig at prøveprosjektet får være et prøveprosjekt så arbeidet ikke blir 
forhastet.  
Viktig at elevenes rettigheter er ordentlig forankret i loven før vi får på plass flere 
hovedavtaler andre steder. 

 
Da avtalen kom på plass i Fredrikstad ‘tok det fyr’, og mange partier rundt omkring 
ønsket det samme. Hvordan skal vi forholde oss til partier som ønsker å få til det 
samme andre steder enn Fredrikstad? 
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I Møre og Romsdal er man nå i en posisjon hvor man enten må foreslå en avtale 
som ikke er den beste, eller trekke seg ut av prosessen, noe som vil sette EO i et 
negativt lys. Det toget som vi har startet som organisasjon har satt oss i en veldig 
vanskelig situasjon på denne måten.  
Det nevnes at det er helt kurant å si nei til utrullinger og der det er vedtatt må vi 
sørge for at det blir prøveordninger.  
Oslo har fått positive tilbakemeldinger fra politikere, men har ikke startet med en 
konkret forslag, da man er usikre på hvordan en slik avtale skal se ut. Har og vært 
forsiktige fordi det er viktig å bruke god tid på å evaluere det som skjer i 
Fredrikstad. Dette må være mer enn bare symbolpolitikk og da er det verdt å vente.  
 
Det trekkes frem at det vil være viktig å få inn maktverktøy så elevene har 
reaksjonsmuligheter dersom avtalen brytes.  

 Hva kan disse maktmidlene være utenom streik, da elever ikke har streikerett i dag.  
Har problemer med å se at det blir andre maktverktøy enn streik. Trenger å få på 
plass disse rettighetene i opplæringsloven. Revideringen som kommer av 
opplæringsloven gir oss muligheten til å legge dette på plass.  
Mulig å få inn reaksjonsrettigheter i hovedavtalen. Sliter kanskje med å få inn 
streikerett, men kan få inn andre reaksjoner i hovedavtalen i samarbeid med andre 
parter.  

  
 Det diskuteres i stor grad hvilken rolle Elevorganisasjonen skal ha i en hovedavtale. 

Det trekkes frem at kapasiteten til Elevorganisasjonen er ikke stor nok til å være 
forhandlingspart i mange forskjellige avtaler, samt man mangler den juridiske 
kompetansen til å være en likeverdig forhandlingspartner. Vil ikke anbefale at 
Elevorganisasjonen trer i retningen mot fagorganisasjon.  
 
Går vi inn for å fremme hovedavtalen blir det dumt at vi bare starter et arbeid uten å 
følge det opp. Forholdet mellom rektorer og elevrådsleder i dag er ikke så bra, og vi 
kan ikke da bare trekke oss ut når en eventuell avtale er på plass. Hvis vi går inn for 
en hovedavtale må Elevorganisasjonen være en del av arbeidet etter vedtaket er 
gjort, så det ikke står og faller på forholdet mellom elevrådsleder og rektor.  
 
Hvis vi først skal utarbeide en avtale er det nok lurt at den står uavhengig av EO, 
fordi det er en avtale vi vil at skal gjelde for alle elever, ikke bare elevene på våre 
medlemsskoler. Er en avtale for den enkelte skole og må tilpasses det. Vi kan være 
pådriver for det, men kan ikke være hovedpart. Rettigheter og politikk utfyller 
hverandre, og vi må ikke skille mellom de to i debatten, da politikken vi fører 
handler om å sikre rettighetene til elevene. Kanskje bør vi da heller ha en bedre 
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rettighetsopplæring av tillitsvalgte, og vi må huske at vi er ungdom, vi er ikke 
utdannet i jus, men vi kan bistå og kan bidra i prosess og ikke være de som tar selve 
prosessen og behandlingen.  
 
Andre er uenige og mener EO burde være en stor part i avtalen, sånn som det er i 
arbeidslivet og vi tar inspirasjon fra arbeidslivet. Er mulig å få til tilpasning lokalt 
selv om EO er en hovedpart, LO klarer og det. Tillitsvalgte er ikke advokater, men 
kan fortsatt peke på brudd av loven. De som omfattes av avtaler må ikke være 
medlem av partene. Hvis det skal være hvert enkelt elevråd, kommer det til å være 
så stor forskjell blant avtalene, og da blir det lite poeng i avtalene. Skillet som vi 
jobber mot kommer til å være der, bare at det er på papir.  
 
Drøftinger fra sentralstyret trekkes frem. Elevorganisasjonen må ikke forhaste seg 
og det er viktig at vi tar erfaringer fra ting som skjer. Viktig å tenke langsiktig. Må ha 
forhandlingsretten før en god avtale kan komme på plass. Skal landsstyret, 
sentralstyret eller Elevtinget komme med en konkret forslag til hovedavtale? Tanken 
har vært at elevene og rektor skal utarbeide den der den er, er ikke nødvendigvis 
politikerne som skal vedta det. Men vil man ha noe fast som man kan legge i bordet 
hos politikerne.  
Bør være noe konkret man kan legge frem. Blir grunnlaget for andre regionale og 
lokale tilpasninger.  
Viktig at vi setter grunnlag for de premissene for hvordan elevdemokrati skal 
praktiseres på hver skole. Skal ikke være noe som setter en stopper for å inkludere 
de problemstillingene man står ovenfor i hvert fylke.  
Prinsipper og premisser i et dokument, og så kan det utformes utifra lokale behov.  
 
Vi er elevenes vaktbikkje, derfor skal vi kunne blande oss inn når elevene opplever 
vanskeligheter med forhandlinger med ledelsen på skolen. Hovedavtalen skal ikke 
reserveres EO sine medlemmer, men våre medlemmer skal få bistand fra 
Elevorganisasjonen i arbeidet med hovedavtale.  
 
Dersom hovedavtalen skal gjennomføres over hele landet og Elevorganisasjonen 
skal være en pådriver så må det lages ressursmapper slik at alle fylker står like 
sterkt i forhandlingene, uavhengig av fylkets ressurser. oppfølgingen fra sst må 
fokuseres på og det må være gode relasjoner mellom sst som har kunnskapen og 
de fylkene som står i prosessene.  
 
Det informeres om at det foregår en del lignende prosjekter i skole-Norge nå. KS 
jobber med et utviklings- og forskningsprosjekt på elevdemokrati og 



 
 

 
Elevorganisasjonen | elev.no  Side 13 av 20 

elevmedvirkning, og Raftostiftelsen prøver å få til et prosjekt på å se på ulike 
elevrådsstrukturer og elevdemokrati. Det er mye vi ikke vet enda om det her, og 
viktig å la prøveprosjektene gå for å få et godt resultat til slutt. Viktig å behandle det 
som et prøveprosjekt, rusher vi oss gjennom det vil vi nødvendigvis ikke få det 
beste resultatet, spesielt fordi det skjer så mye annet parallelt. 
 
Det oppsummeres med at det er lurt at Elevorganisasjonen venter med utrullingen. 
Vi har to vedtak i dag, et i Viken for videregående skoler og et i Fredrikstad for 
ungdomsskoler. Venter litt fremover, bruker de to vedtakene til prøveprosjekter.  
Det foreslås og at det er lurt å sette ned en arbeidsgruppe som kan utforme et 
grunnlag for hovedavtalen og se på prosessen fremover.  
Lager noen grunnprinsipper for hovedavtalene og lar elevrådene starte med blanke 
ark. Planen i Viken er å ha et utvalg med elevrådsledere, EO, ombudene, 
administrasjonen og noen jurister og herfra kan man ta mye erfaringer.  
 
Debatten lukkes.   

 
Permisjonssøknad 
“Jeg skal kjøre Lakselv-Alta kl 14 og kommer til å miste dekning. Må derfor forlate møtet under 
lunsjen.” 
Sign. Ingrid Aslaksen, observatør, EO Troms og Finnmark 
Innvilget 
 
“Bursdag- minste fetteren min blir tenåring (yuhu!!) og jeg ble invitert i bursdagen hans. må jette 
rundt lunsj og blir borte resten av dagen . (Er observatør for Daniel)” 
Sign. Merjem, Muratovic, observatør, EO Viken 
Innvilget 
 
Landsstyret går til lunsj klokken 13.40. 
Møtet starter igjen klokken 15.00.  
 
State of the Organisation holdes av Jo Sigurd og Frida.  
 
113 Arbeid for en bedre skolehelsetjeneste      d 
 Daniel Martinsen innleder.  
  
 Det åpnes for debatt.  
  

Det trekkes frem at det blir feil tiltak at fylkeskommunen skal ta over driften av 
skolehelsetjenesten, da kommunene har ansvar for ungdomsskolene og at 
utdanningsetatene burde ta over ansvaret for skolehelsetjenesten.  
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Elevorganisasjonen har nasjonal politikk på at fylkeskommunen skal ta over driften, 
og det gjelder da for de videregående skolene.  
Det burde fokuseres på å få politikk på at utdanningsetaten eller lignende i 
kommunene tar over driften av skolehelsetjenesten for ungdomsskoler, da dette 
ikke er i politisk måldokument.  
 
Skolehelsetjenesten og bemanningsnorm på en per 500 elev er ett av kravene 
elevorganisasjonen har til statsbudsjettet, og dette inkluderer en øremerking av 
midler. Mye av arbeidet med skolehelsetjenesten må sees i sammenheng med 
statsbudsjettarbeidet, fordi man er avhengig av at midlene settes av.  
 
Riktig å ha med et fokus på øremerking av midler til skolehelsetjenesten. Penger 
som ikke er øremerket går ofte til andre ting enn det de egentlig er tenkt å bli brukt 
på.  
 
Saken med skolehelsetjenesten er enda viktigere nå når det er hjemmeskole, noe 
som sliter på den psykiske helsen til elever.  

 
114 Nasjonale prøver         v 
 Jo Sigurd Barlien og Edvard Botterli Udnæs innleder saken.  
 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Oppklarende spørsmål stilles og besvares.  
 
 Det åpnes for debatt. 
 

Det er enighet om at hvis vi skal være mot nasjonale prøver slik de er i dag, er det 
smart å ha en erstatning til det.  

  
Nasjonale prøver blir ikke brukt til å tilrettelegge undervisningen til elever, for å 
utvikle elevene fungerer derfor ikke nasjonale prøver slik de er i dag.  
 
Det oppklares at kunnskapsdepartementet har foreslått å dele nasjonale prøver i to 
deler, en del er progresjonsprøver og en annen del er styringsprøver som skal 
fungere som kartleggingsprøver som skal brukes til å finne løsninger på nasjonale 
problemer i skolen som må løses med nasjonale tiltak.  

 
Det sies fra representanter at progresjonsprøver er positivt fordi man i større grad 
ser utvikling enn det man gjør i kartleggingsprøver.  
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Positive til lokale kompetanseteam som driver med mer helhetlig skoleoppfølging. 
Positive til at det er mer lokal forankring i prøvene. 
Det blir spurt om fagmiljøene er store nok i de mindre kommunene? I enkelte 
kommuner vil dette være en utfordring.  
Det svares at man gir ikke bare et blankt ark til kommunene for å utarbeide alt på 
egen hånd, det legges heller til rette for lokale tilpasninger. Viktigere at 
kommunene har dette spillerommet.  
Det trekkes også frem at Elevorganisasjonen jobber for robuste fagmiljøer lokalt. Må 
vedta politikk utifra resten av politikken vår, og forslag fire spesielt må sees i 
sammenheng med resten av politikk vår på robuste lokale fagmiljøer.  
 
Det nevnes at styringsprøver ikke er innenfor vår ideologi når det kommer til 
kartleggingsprøver. Styringsprøver vil være det nasjonale prøver er i dag. Naivt å ha 
prøver som er ment for offentliggjøring og tro at man ikke skal offentliggjøre dem. 
Forslag fire vil være et mye bedre alternativ. KD har foreslått allerede at 
styringsprøver skal offentliggjøres.  
Det svares at det er viktig å ikke ta utgangspunkt i KD sitt forslag når vi vedtar vår 
politikk. Styringsprøver vil ha en viktig funksjon sammen med styringsprøvene.  
 
Flere av representantene er kritiske til strykning av nasjonale prøver i regning. Det 
virker dumt å ta vekk realfagene fra nasjonale prøver. Matte er grunnsteinen for alle 
realfag, så med disse prøvene kan man måle mye mer enn bare kunnskapene i 
matematikkfaget. Forslaget kan skade realfagene. Det legges og til at regning er en 
sentral del av skolen.  
Det svares at kartleggingsformålet til nasjonale prøver i matematikk kan utfylles like 
bra i eget klasserom med en egen prøve. Kartleggingen er ment til å utvikle 
undervisningen i klasserommet, derfor tror man at man kan gjøre denne jobben like 
bra i klasserommet som gjennom nasjonale prøver. Mattekartlegging kan mye 
bedre gjennomføres ved lokale prøver, heller enn en nasjonal prøve. I tillegg er 
dette foreslått fordi prøvene i regning kan kun brukes for matematikkfaget, de 
andre nasjonale prøvene er mer tverrfaglige.  

 
 Forslag til vedtak 

F1: Elevorganisasjonen mener at nasjonale prøver bør erstattes av lokalt utformede 
kartleggingsprøver etter nasjonale mål. 
Sign. Sentralstyret 
F2: Elevorganisasjonen mener at nasjonale prøver bør erstattes av 
progresjonsprøver med rom for lokal tilpassing.  
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Sign. Sentralstyret   
F3: Elevorganisasjonen mener at nasjonale prøver i regning bør fjernes. 
Sign. Sentralstyret 
F4: Elevorganisasjonen mener at lokale kompetanseteam som driver med en mer 
helhetlig skoleoppfølging er bedre kartleggingsverktøy enn nasjonale 
kartleggingsprøver. 
Sign. Sentralstyret 
F5: Elevorganisasjonen er for styringsprøver, med forbehold om at det ikke 
offentliggjøres hvilke skoler/kommuner som har svart hva, og at formatet endres fra 
et testformat til et format som samsvarer med verdiene i fagfornyelsen.  

 Sign. Kristin Schultz, sentralstyret  
F6: Elevorganisasjonen mener at nasjonale prøver bør erstattes av progresjonsprøver 
og andre ressurser for skolene, med rom for lokale tilpasninger, hvor resultatet ikke skal 
offentliggjøres. Dette skal brukes i kombinasjon med lokale kompetanseteam som driver 
med en mer helhetlig skoleoppfølging. 
Sign. Daniel Martinsen, EO Viken 

 
Det er 12 stemmeberettigede i salen 
 
 Votering 
 F1: Falt til fordel for F6 
 F2: Ivaretatt i F6 
 F3: Falt 0-8-4 
 F4: Ivaretatt i F6 
 F5: Falt 4-2-6 
 F6: Vedtatt 10-2-0 
 
115 Status: Stortingsvalget        d 

Edvard Botterli Udnæs innleder.  
  

Det åpnes for debatt.  
 

Det sies at det hadde vært greit å få inn en oversikt over datoer inn i ressursbanken 
til stortingsvalget - når skjer de forskjellige landsmøtene og når kan vi som fylkeslag 
påvirke. Det burde og ligge informasjon i ressursbanken om hvordan man skal ta 
kontakt med listetoppene i fylket, hvordan man skal få til å komme på 
fylkesårsmøtene til partiene og hvordan man skal oppføre seg der, i tillegg til 
hvordan man skal få listetoppene til å starte debatter om skole.  
 



 
 

 
Elevorganisasjonen | elev.no  Side 17 av 20 

En oversikt over hvem EO ser på som mest relevante å kontakte. Greit med en 
prioriteringsrekkefølge for fylkesstyrer som ikke har kapasitet til å besøke alle 
kandidatene. En oversikt over hvem som er våre ‘venner’ og hva man er enige om 
hadde vært veldig hjelpsomt. Trenger ikke være veldig komplisert, men det vil gjøre 
det lettere å ta kontakt og starte dialog.  
 
Viktig at vi får flere elev og elevråd inn i politikken, og stortingsvalget er en god 
mulighet til det, så sosiale medier må brukes aktivt. Elevorganisasjonen kan bidra til 
å gjøre stortingsvalget enkelt for elever.  
 
Det foreslås at fylkeslagene og sentralstyret kan drive møteaktiviteten sammen.  
 
Det er viktig å huske at det skal være og er en lav terskel for å ta kontakt og spørre 
om hjelp på tvers av fylkene og sentralstyret.  
 
Bra å få inn noe om å drive møtevirksomhet digitalt i ressursbanken. Er høyere 
terskel for å ha møter digitalt.  
 
Alle fylkesstyrene burde sette seg ned og planlegge arbeidet med stortingsvalget. 
Hadde vært veldig nyttig om noen fra sentralstyret kan være med i et slikt 
planleggingsmøte.  
 
I media burde man ikke fokusere på partiene i seg selv, men på enkeltsakene.  
 
Noen nevner at de tror det er lurt å alliere seg med ungdomspartiene, da de har noe 
makt på fylkesårsmøtene.  
 
Hvis vi vil at AP skal være mot eksamen, og skriver et generelt innlegg om eksamen 
treffer ikke det nødvendigvis AP, men skriver vi sammen med en fylkesleder i AUF 
vil det være mer rettet og de vil i større grad plukke opp på det.  
Påvirke partier opp mot landsmøtene og så snakke sak frem mot stortingsvalget. 
Viktig å få denne balansen riktig.  

 
 Debatten lukkes. 
 
Valgkomiteen offentliggjør sin innstilling til ordinært medlem i valgkomiteen og ordinært 
medlem til desisjonskomitéen.   
 
Møtet lukkes for dagen klokken 17.07 
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Søndag: Møtet åpnes 11:05 
 
Politisk skolering m/ Edvard i Sentralstyret 
 
116 Kandidatmedlemskap i Obessu       v 

Oppklaring fra desisjonskomitéen angående forslagene. Forslag 1 kan ikke 
realitetsbehandles, da saken og avgjørelsen ikke kan oversendes til 
Elevforsamlingene jf. vedtektene. Fylkene kan ha egne prosesser, men avgjørelsen i 
seg selv må tas av landsstyret. 

 
 Sanne innleder saken 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål.  
 
 Det åpnes for debatt. 

 
Det diskuteres hvorvidt landsstyret har nok informasjon til å fatte en beslutning 
vedrørende OBESSU medlemskap. Noen representanter nevner at saken også 
burde bli behandlet i fylkesstyret og at man trenger innspill fra medlemsmassen. 
Det nevnes at det er krevende å inkludere elevmassen på grunn av sakens omfang. 
Flere representanter uttrykker usikkerhet knyttet til hvem som bør fatte vedtaket, 
samt hvordan og hvor mye det best forankres. Det nevnes at det bør være stor 
forankring blant de tillitsvalgte. Beslutningen vil oppleves som for stor og 
overveldende til å behandles på Elevtinget. De tillitsvalgte har større mulighet til å 
skaffe seg kunnskapen som trengs for å fatte vedtakene.  
 
Stor deler av debatten brukes for å diskutere hvor lang tid som trengs for å ta en 
beslutning om OBESSU-medlemskap. Saken kan oppleves betent for mange. Det 
diskuteres om INTU kan formidle saken uten føringer og om de kan være en god 
ressurs for å formidle kunnskap videre til fylkesstyre.  

 
 Forslag til vedtak 
 F1 Oversende til EF01 i fylkene  
  Signert: Gabriel Aaron Normann Bruun, Sentralstyret 

F2:  Oversende til LS06 
 Signert: Gabriel Aaron Normann Bruun, Sentralstyret 
F3:  Oversende saken til LS01 
 Signert: Edvard Botterli Udnæs, Sentralstyret 
F4:  Saken oversendes til LS01 som en debattsak, hvor Internasjonalt Utvalg skal  

besøke alle fylkesstyrene før møtet for å informere og debattere saken. 
Deretter skal et endelig vedtak fattes på LS02. 
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Signert: Daniel Martinsen, EO Viken 
F5:  Saken oversendes til LS06 som en debattsak, hvor Internasjonalt Utvalg skal  

besøke alle fylkesstyrene før møtet for å informere og debattere saken. 
Deretter skal et endelig vedtak fattes på LS01. 
Signert: Daniel Martinsen, EO Viken 

 
 Votering 

Det er 12 stemmeberettigede i salen 
 F1  Kan ikke realitetsbehandles 
 F2 mot F3 F2 falt  7-5-0 
 F4 mot F5 F5 falt 7-5-0  

F3 mot F4  F3 falt 8-4-0 
F4   Vedtatt 9-2-1  

  
 
117 Elevtingsforberedende seminarer       d 
 Gabriel Aaron Normann Bruun innleder saken. 
 Det åpnes for oppklarende spørsmål. 
 Oppklarende spørsmål stilles og besvares.  
 
 Det åpnes for debatt. 
 

Noen representanter mener at ET-forberedende vil være for tidkrevende i år, og at 
skolerende videoer vil kunne gi en god innføring. Det uttrykkes et ønske om en 
introduksjon av EO, OD og årets OD-prosjekt og tips til hvordan elevene skal 
forholde seg til et digitalt ET. Noen representanter ønsker sosiale medier materiell 
for å informere. Det uttrykkes et ønske om videoer som informerer  om hvordan 
man sender inn forslag. Noen foreslår at elevene logger inn før ET dagene for inn 
for å sjekke hvordan det tekniske fungerer. En Q&A-mappe blir også foreslått.  

 
118 Valg           v 

Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på Markus Mistereggen til plassen i  
valgkomiteen med funksjonstid på ett år.  
Markus er valgt ved akklamasjon.  
 
Valgkomitten redgjører for sin innstilling på Benedikte Marie Finneide til 
varaplassen i Valgkomiteen med funksjonstid på ett år.  
Benedikte er valgt ved akklamasjon. 
 
Valgkomiten innstiller på å oversende varaplassen i Desisjonskomiteen til LS05 
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Plassen oversendes. 
 
119  Eventuelt 
 Det er ingen eventuelt-saker.  
 
Møtet heves 14.11 
 
Askim og Bærum, 31.01.2021 
 
Med vennlig hilsen, 
Ella Tronstad        Anna Handal Hellesnes 
Referent        Referent 
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