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Kjære medelev!  
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 
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 
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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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Praktisk informasjon 
Elevtinget blir avholdt den 10. mars, 2021. Her 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 
bestemte vi oss tidligere for å arrangere 11 parallelle møter som streames seg 
imellom. Vi har derimot, grunnet den uforutsigbare smittesituasjonen i Norge, 
bestemt oss for at det heller er lurest å avholde et heldigitalt arrangement i 
stedet. 
 
Mer informasjon om den digitale løsningen finner du under “Tid og sted” og 
“GoPlenum”. Informasjon kommer også fortløpende på nettsiden elevtinget.no. 
 

Tid og sted 
Tid: 09:00-16:00 
Sted: Zoom 
 
Arrangementet blir avholdt gjennom Zoom og vi kommer til å benytte et verktøy 
som heter GoPlenum. Alle deltakere kommer til å få tilsendt link til Zoom-møtet 
på mobil eller e-post i forkant av arrangementet.  
 

GoPlenum 
Alle deltakere kommer til å motta en SMS fra GoPlenum i forkant av møtet med 
registreringskode. Det er i GoPlenum alt av inntegning og stemming kommer til 
å skje så det er viktig at alle deltakere forbereder seg på å bruke dette verktøyet. 
 
Det er viktig at alle registrerer seg så fort som mulig etter å ha mottatt SMS og 
tar kontakt med [mailgruppe]@elev.no om det er noen spørsmål eller 
problemer. Det kommer også til å bli avholdt formøter i forkant av 
arrangementet med obligatorisk oppmøte hvor vi kommer til å ha en 
gjennomgang av verktøyet og hvor man også kan få hjelp til registrering.  
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Det finnes også mye veiledning på lnu.goplenum.com/hjelpe  
Reise  
Det digitale arrangementet krever ikke at noen betaler for reise da man kan delta 
fra sitt eget hjem. Om det derimot allerede er bestilt reise fra før informasjonen 
om det heldigitale arrangementet kom så vil det bli refundert.  
 
Elevorganisasjonen dekker billigste reisevei til Elevtinget! Dette betyr at man å 
benytte seg av rabatterte billetter, som f.eks. ungdomsbilletter, studentbilletter, 
o.l. Har man bestilt en dyrere reise enn det billigste alternativet, så må skolen 
betale mellomlegget.  
 
For å få refusjon for reisen, må deltaker eller skole sende inn alle kvitteringer for 
reisen sammen med et reiseregningsskjema mellom 10. mars og 10. april 2021. 
Alle reiseregninger sendt før det vil ikke bli behandlet og alle reiseregninger 
sendt etter det vil bli avvist.  
 
Dersom du forlater møtet uten innvilget permisjon, vil du ikke få refundert reisen 
din.  
 
Reiseregningsskjema finner du på elev.no/dokumenter.  
 
Hvis du har spørsmål om reise, kan generalsekretær Ola Nyhus kontaktes på 
ola@elev.no  
  
Deltakeravgift 
Det er ingen deltakeravgift for det heldigitale arrangementet. 
 

Påmelding 
Man melder seg på Elevtinget via påmeldingsskjemaet på 
registrer.elevtinget.no. Det vil også bli lagt ut informasjon fortløpende på 
ww.elevtinget.no. 
 
Hver av Elevorganisasjonens medlemsskoler skal sende én delegat til Elevtinget. 
Delegaten har tale-, forslags, og stemmerett. På grunn av teknisk gjennomføring 
har vi ikke åpent for å sende mer enn en representant fra hver skole. 
 
 
 

https://lnu.goplenum.com/hjelpe
mailto:ola@elev.no
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How to: Velge representanter til Elevtinget 
1. Delegat skal være elevrådsleder 
2. Kan ikke elevrådsleder dra, må elevrådet 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. 

 
Bak 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. Ved å skrive under på svarslippen, bekrefter man 
påmeldingen og binder seg til retningslinjer for Elevtingets deltakere. Mer 
informasjon om dette står på svarslippen.  
 
Det har kommet en ny og mer aktuell svarslipp som omfatter det digitale 
arrangementet i større grad som også ligger i denne innkallingen. Om man 
allerede har skrevet under på den gamle svarslippen som ble sendt ut 12. januar 
så er det ikke behov for å skrive under på den nye. 
 
Som deltaker på Elevtinget skal man være til stede til enhver tid på møtet. Har 
du en spesiell grunn til å forlate møtet, 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.  
 

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 lastet den opp i 

etterkant på registrer.elevtinget.no/admin/upload/ eller sendt 
svarslippen på mail til svarslipp@elev.no 

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

mailto:svarslipp@elev.no
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Innkallinger 
Dette er den siste av to (2) innkallinger. 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. 
Den første innkallingen ble sendt 12. januar. 
 
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 denne innkallingen 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.  
 
Gjester og streaming 
Arrangementet kommer til å bli sendt over livestream og det er her gjester kan delta på 
møtet. Link til livestreamen kommer til å bli publisert på nettsiden og i Facebook-
arrangementet.   
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Forslag til ordstyrere 
For å få til et godt elevting, er det viktig med trygge og gode ordstyrere som kan losje 
hele det digitale møterommet gjennom de timene vi kommer til å tilbringe sammen 
foran en skjerm. Når en skal sette sammen et ordstyrerbord er det viktig å både ha med 
god kompetanse, erfaring og trygge møteledere. Spesielt i et så ekstraordinært år som 
dette er det viktig at ordstyrerne har god kjennskap til Elevtingets møtestruktur og 
tradisjoner.  
 
Sentralstyrets innstilling: 

• Benjamin Skiaker Myrstad 
• Martin Gukild 

 

Forslag til referenter 
For at Elevtinget lovlig skal kunne gjennomføres er det nødvendig å ha referenter som 
fører protokoll, eller møtereferat. Det er viktig at referentene får med seg alt som skjer 
og har den nødvendige kompetansen som trengs for å ha kontroll på prosessene under 
Elevtinget.  
 
Sentralstyrets innstilling: 

• Rebekka Hansen 
• Magnus Hundvin 

 

Forslag til protokollunderskrivere: 
For at protokollen, eller referatet, fra Elevtinget skal være gyldig må Elevtinget velge 
noen til å signere den. Protokollunderskriverne har ansvar for å følge med under hele 
møtet og dobbeltsjekke at alt som står i protokollen er riktig. 
 
Sentralstyrets innstilling: 

• Thomas Bjørge Elton Gundersen  
• Harald Onseid 
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Forslag til dagsorden 
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Møteregler for ekstraordinært Elevting i 
2021 

Generelt 

§1 Formalia 

Møtereglene former Elevtinget 2021. Møtereglene er underlagt vedtektene. 
Dersom møtereglene og vedtektene ikke stemmer overens, er vedtektene 
styrende. 

Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3- 
flertall. 

Elevtinget vedtar en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig 
tidsbruk for saksbehandlingen på Elevtinget. Dagsorden vedtas med alminnelig 
flertall, og kan endres med alminnelig flertall. 

 
§2 Fullmaktskomiteen 

Desisjonskomiteen med varamedlemmer er fullmaktskomité under Elevtinget. 
Fullmaktskomiteen avgjør om delegater og observatørers fullmakter er i tråd 
med vedtektene. I tvilende tilfeller avgjør Elevtinget etter anbefaling fra 
Desisjonskomiteen. 

 
§3    Opptreden på Elevtinget 

Under Elevtinget skal representantene opptre med respekt for hverandre og 
Elevtinget, og på en måte som best mulig bidrar til at Elevtinget fatter avgjørelser 
på en saklig og korrekt måte. Personangrep og usaklige kommentarer skal 
påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove tilfeller skal taleren miste 
taleretten. All utilbørlig påvirkning av salen (klapping, «stilleklapping», jubling, 
buing, plakater, signaler, digitale reaksjoner osv.) er forbudt. Ved grove tilfeller 
skal representanten som utfører dette bortvises fra det digitale møterommet. 
Deltakerne skal i tilfeller hvor kameraet er på, fremstille seg selv på en anstendig 
måte. Deltakerne skal heller ikke ha upassende bilder eller bakgrunner på kamera 
eller som profilbilde i det digitale møterommet. 
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Representasjon 

§4 Permisjon og tilstedeværelse 

Delegater og observatører på Elevtinget skal befinne seg i det digitale 
møterommet så lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate Elevtinget, må de 
søke om permisjon 

Permisjonssøknader behandles av Fullmaktskomiteen, og innvilges kun i 
nødstilfeller. 

Fullmaktskomiteens avgjørelse kan overprøves av Elevtinget med alminnelig 
flertall. 

 
§5 Lukkede dører 

Elevtinget kan ved alminnelig flertall vedta å holde Elevtinget for lukkede dører. 
Et slikt vedtak medfører at kun representanter med møterett har anledning til å 
overvære Elevtinget. Livestream vil da bli avslått og alle gjester vil miste mulighet 
til å følge med på møtet under saken(e) Elevtinget behandler med lukkede 
dører.  

 
Saksgang og konstituering  

§6  Oppstart av møtet 

Elevtinget åpnes av sittende leder i Elevorganisasjonen, og innkalling behandles. 
Deretter velger Elevtinget ordstyrere og referenter etter anbefaling fra 
Landsstyret. Videre behandles møtereglene og dagsorden. Etter dette følger 
Elevtinget dagsorden 

 
§7 Ordstyrernes fullmakter 

Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, 
voteringsorden o.l. for å sikre en forsvarlig og demokratisk behandling av 
Elevtingets saker. Ordstyrerne skal påtale upassende oppførsel på Elevtinget. 

Ordstyrerne gis fullmakt til å gjøre endringer i dagsorden og talerlisten. 

Ordstyrerne, sammen med Desisjonskomiteen, gis fullmakt til å foreslå 
voteringsorden i alle saker. 

Ordstyrere kan skiftes ut med absolutt flertall. 
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§8 Referenter og protokoll 

Det velges minst to referenter til å føre Elevtingets protokoll. Det skal til enhver 
tid være to referenter som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke 
saker som blir behandlet, hvem som har tatt ordet i de ulike sakene, alle forslag 
og alle voteringer. 

Der det gjennomføres opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt 
ved personvalg. Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et 
personvalg føres i protokollen. Desisjonskomiteen og kandidatene har til en hver 
tid innsyn i stemmetallene. 

Elevtinget velger to protokollunderskrivere etter anbefaling fra sentralstyret. 

 

Debatter 

§9 Innlegg 

Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å tegne seg i 
GoPlenum.  Dette er i disse møtereglene omtalt som «å tegne seg». Innlegg er 
normalt ett og et halvt minutt. I debattene om politiske prioriteringer, 
arbeidsprogram har hver representant maksimalt to innlegg. Begge innleggene 
er på normalt ett og et halvt minutt. 

 
§10 Saksinnledninger 

Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder eller 
redaksjonskomité på inntil 5 minutter. 

 
§11 Strek og stryking av talerliste 

Elevtinget kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er 
satt strek, kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3- 
flertall. 

Elevtinget kan med absolutt flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og 
stryke talerlisten. 

 
§12 Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger 

Representantene leverer saksopplysning i GoPlenum. Desisjonskomiteen må 
godkjenne saksopplysninger. Dersom den godkjennes, vil den leses opp av 
ordstyrerbordet etter neste innlegg. 
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Representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden 
og saksopplysning skal først legge frem innlegget sitt til Desisjonskomiteen. 

 

Forslag og voteringer 

§13 Frister 

Frister for innlevering av endringsforslag til de ulike sakene fastsettes gjennom 
dagsorden. 

 
§14 Avstemninger 

Avstemninger foregår i GoPlenum. Det gis 60 sekunder til hver votering eller til 
det nødvendige flertall er oppnådd. Ordstyrerbordet kan ved særskilte 
anledninger foreslå for Elevtinget at enkelte forslag behandles gjennom en 
annen digital portal.  

Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller 
dersom en representant krever det. Alle voteringer skal gjøres i tråd med 
vedtektenes bestemmelser for flertallsform. Ved strid om voteringsorden ut over 
disse bestemmelsene avgjør Elevtinget med alminnelig flertall. 

 
§15 Valg 

Personer som stiller til valg, må annonsere dette til valgkomiteen innenfor en 
tidsfrist angitt av innkallingen. Personer som ønsker å opprettholde sitt 
kandidatur selv om de ikke blir innstilt av valgkomiteen, må annonsere dette til 
valgkomiteen innen en tidsfrist angitt av innkallingen. Der ikke annet er fastgitt, 
er taletiden på valgtaler på tre minutter. 

I valg hvor det kun finnes én kandidat og ingen ber om skriftlig votering er 
personen valgt ved akklamasjon etter at innstillingen er lest opp av 
ordstyrerbordet. 

Til verv hvor det finnes benkende kandidater, vil redegjørelse og valgtale for 
innstilt kandidat fremføres før redegjørelse og valgtale for benkende kandidat 
holdes. Det åpnes så for en støttetale per kandidat i inntil 2 minutter.  

Innstillingene for valgkomité, desisjonskomité og OD-styret vil leses fra 
ordstyrerbordet. Dersom det ikke er andre kandidater til vervene velges de en 
bloc. 

Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det 
avholdes skriftlig valg. Skriftlig valg gjennomføres anonymt i GoPlenum. 
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Dersom en kandidat får mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 
blanke stemmer, er den valgt. Dersom det ikke finnes en som har mer enn 
halvparten av stemmene, tas kandidaten med færrest stemmer ut av valget, og 
et nytt skriftlig valg med resterende kandidater skal avholdes. 

 
Diverse 

§16  Berusede personer 

Det er ikke lov til å konsumere alkohol under arrangementet. Brudd på dette 
medfører bortvisning fra møtet og foreldre og skole vil bli kontaktet. 

 
§17 Tvister 

Ved tvist om forståelse av møtereglene foretar Desisjonskomiteen fortolkning. 
Dersom komiteen er enstemmig, er fortolkningen bindende. Dersom komiteen er 
delt kan fortolkningen overprøves med alminnelig flertall av Elevtinget. 
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Alternativ behandling av grunndokumenter 
 

Ettersom årets ekstraordinære Elevting blir digitalt har vi tatt en beslutning på 
hvordan vi kan avholde møtet så effektivt og bra som mulig. Vi har kun valgt de mest 
nødvendige sakene som må behandles og forslagsfrist til grunndokumentene ble satt 
til før møtestart. Vi har også besluttet at landsstyret, som består av alle fylkeslederne 
og nasjonal leder, tar en behandling av alle forslagene hvor de kommer med en 
anbefalning overfor Elevtinget. 
 
Men det er til syvende og sist dere, Elevtinget, som bestemmer over 
Elevorganisasjonen. 
 

Mandat og sammensetning for redaksjonskomite for politikk 

 

1. 

Komiteen består av: 

• Landsstyret 

 

2. 

Komiteen skal organisere innsendte forslag ved å: 

a. Lage et hefte med nummererte og kategoriserte forslag 
b. Foreslå egne forslag med hensikt om å forbedre språk eller lage 

kompromisser mellom forslag med samme intensjon 
c. Dele opp forslaget dersom det er naturlig 

 

3. 

Komiteen skal komme med foreslå vedtak på alle forslag. Forslagene kan bli 
foreslått «Vedtatt», «avvist», «ingen forslag», «ikke realitetsbehandlet» eller 
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«oversendt til årsmøtene i fylkene». Stemmetallene til komiteen skal oppgis i 
heftet. 

 

4. 

Komiteen skal i forkant av Elevtinget komme med sin innstilling til politisk 
prioritering. Dette skal sendes til Elevtingets deltakere i god tid i forkant av 
møtet 

 

5.  

Komiteen skal utvikle en ryddig voteringsorden i samarbeid med 
ordstyrerbordet 

 

 

Mandat og sammensetning for redaksjonskomite for 
arbeidsprogram 

 

1. 

Komiteen består av: 

- Landsstyret 

 

2. 

Komiteen skal organisere innsendte forslag ved å: 

a. Lage et hefte med nummererte og kategoriserte forslag 
b. Foreslå egne forslag med hensikt om å forbedre språk eller lage 

komrpomisser mellom forslag med samme intensjon 
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c. Dele opp forslager dersom det er naturlig 

 

3. 

Komiteen skal komme med foreslå vedtak på alle forslag. Forslagene kan bli 
foreslått «vedtatt», «avvist», «ingen forslag», «ikke realitetsbehandlet» eller 
oversendt til årsmøtene i fylkene». Stemmetallene til komiteen skal oppgis i 
heftet. 

 

4. 

Komiteen skal i forkant av Elevtinget komme med sin innstilling til 
arbeidsprogram. Dette skal sendes til Elevtingets deltakere i god tid i forkant av 
møtet 

 

5. 

Komiteen skal utvikle en ryddig voteringsorden i samarbeid med 
ordstyrerbordet. 

 

Sentralstyret innstiller på følgende til redaksjonskomite for politikk 
samt redaksjonskomite for arbeidsprogram: 

 

Landsstyret 20/21, bestående av 
• Zhile Shen, Agder 

• Hege Lilletrøen Langseth, Innlandet 

• Aslak Berntsen Husby, Møre og Romsdal 

• Gunilla Sofie Leirfall Danielsen, Nordland 

• Hana Mulalic, Oslo 
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• Sondre Undheim Lokøy, Rogaland 

• Eirik Walør Fagertun, Troms og Finnmark 

• Helena Lund Blostrupsen, Trøndelag 

• Mathilde Bu Skjeggestad, Vestfold og Telemark 

• Signe Margarete Krüger Birks, Vestland 

• Daniel Martinsen, Viken 

• Kristin Schultz, Elevorganisasjonen  
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Sentralstyret 20/21 

 

Kristin Schultz (20) - Svolvær, Nordland  

Leder i Elevorganisasjonen 20/21 
Nestleder i Elevorganisasjonen 19/20 
Politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Nordland 18/19 
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Nordland 17/18 
Elevrådsleder, Aust-Lofoten VGS 17/18 
Elevrådssekretær, Aust-Lofoten VGS 16/17  
Elevrådsleder, Svolvær skole 15/16 
Skolekomitéleder, Svolvær skole 15/16 

 

Frida Anine Hagen (19) - Drammen, Viken 

Nestleder i Elevorganisasjonen 20/21 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Viken 19/20 
Elevrådsnestleder, Drammen VGS 2020 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Buskerud 18/19 og 19/20 
Elevrådsstyremedlem, Drammen VGS 2019 
Politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Buskerud 17/18 
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Buskerud 17/18 
Elevrådsnestleder, Kjøsterud ungdomsskole 16/17 

 

Jo Sigurd Barlien (20) - Overhalla, Trøndelag 

Nestleder i Elevorganisasjonen 20/21 
Nestleder i Elevorganisasjonen i Trøndelag 19/20 
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Trøndelag 18/18 og 
18/19 
Elevrådsleder, Olav Duun VGS 18/19 
Elevrådsnestleder, Olav Duun VGS 17/18 
Elevrådsleder, Overhalla Barne og Ungdomsskole 16/17 
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Edvard Botterli Udnæs (19) - Nordre Aker, Oslo 

Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 20/21 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Oslo 18/19 og 19/20 
Politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo 17/18 
Medieansvarlig i Elevorganisasjonen i Oslo 16/17 
Profileringsansvarlig i Elevorganisasjonen i Oslo 15/16 
Elevrådsleder på Marienlyst ungdomsskole 15/16 og 16/17 
 
 

Gabriel Aaron Normann Bruun (19) - Stjørdal, 
Trøndelag 

Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 20/21 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Trøndelag 19/20 
Nestleder i Elevorganisasjonen i Trøndelag 18/19 
Ungdomsskoleansvarlig i Elevorganisasjonen i Trøndelag 
17/18 
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 
17/18 

          Politisk rådgiver i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 16/17 
          Elevrådsstyremedlem ved Ole Vig VGS 17-18, 18-19 og 19-20 
          Elevrådsleder ved Halsen Ungdomsskole 16/17 
 

Harald Johansen Onseid (19) - Vardø, Troms og 
Finnmark 

Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 20/21 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Troms og Finnmark 19/20 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Finnmark 19/20 
Fungerende fylkesleder i Elevorganisasjonen i Finnmark 18/19 
Politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Finnmark 18/19 
Økonomisk ansvarlig i Elevorganisasjonen i Finnmark 18/19 
Elevrådsleder på Vardø videregående skole 17/18 
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Kristoffer Øksnes Arentsen (20) - Alver, Vestland 

Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 20/21 
Økonomisk ansvarlig i Elevorganisasjonen i Vestland 19/20 
Økonomisk ansvarlig i Elevorganisasjonen i Hordaland 19/20 
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Hordaland 18/19 
Elevrådsrepresentant ved Knarvik VGS 18/19 og 19/20 
Elevrådsleder ved Knarvik VGS 17/18 
Elevrådsstyremedlem ved Knarvik VGS 16/17 
 

Leo Laukvik (19) - Grimstad, Agder 

Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 20/21 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Agder 2020 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Aust-Agder 2019 
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Aust-Agder 2018-
2019 
 
 

Malik Odin Olawale Salahudeen (19) - Stokmarknes, 
Nordland 

Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 20/21 
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Nordland 19/20 
Nestleder i elevrådet ved Hadsel VGS avd. Stokmarknes 
19/20 
 

 

Ronja Haugstad Larsen (19) - Stange, Innlandet  

Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 20/21 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Innlandet 2020 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Hedmark 2019 
Organisatorisk nestleder i Elevorganisasjonen i Hedmark 
17/18 og 18/19 
Elevrådsrepresentant ved Stange videregående skole 17/18 
Elevrådsleder ved Romedal Ungdomsskole 16/17 
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Sanne Lauritsen Torvik (19) - Bergen, Vestland 

Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 20/21 
Nestleder i Elevorganisasjonen i Vestland 2020 
Sekretær i elevrådet, Bergen Katedralskole 19/20 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen 18/19 
Solidaritetsansvarlig i elevrådet, Bergen Katedralskole 18/19 
Elevrådsrepresentant, Bergen Katedralskole 17/18 
Sekretær i elevrådet, Os ungdomsskole 15/16 
 

 

 

 

Thomas Bjørge Elton Gundersen (19) - Fredrikstad, 
Viken 

Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 20/21 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Østfold 19/20 
Elevrådsstyremedlem ved Frederik II VGS 19/20 
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Østfold 18/19 
Nestleder i elevrådet ved Frederik II VGS 18/19 
Elevrådsrepresentant ved Frederik II VGS 17/18 
Vararepresentant i elevrådet på Gressvik USK 15/16 
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Sunniva Maria Roligheten (20) - Larvik, Vestfold og 
Telemark 

Leder for Operasjon Dagsverk 2020 
Hovedkomitemedlem i Operasjon Dagsverk 2019 
Elevrådsstyremedlem og husrepresentant ved UWC RCN 
18/19 
Leder for distriktskomiteen i Sogn og Fjordane 17/18 
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 
17/18 
Leder av distriktskomiteen i Vestfold 16 
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Vestfold 15/16 
Medlem av distriktskomiteen til Operasjon Dagsverk i 
Vestfold 15 
Elevrådsrepresentant ved Thor Heyerdahl Videregående 16/17 
Nestleder i elevrådet ved Hedrum ungdomsskole 15/16 
Skolekomiteleder ved Hedrum ungdomsskole 15/16 
Elevrådsrepresentant ved Hedrum ungdomsskole 13/15 
Skolekomitemedlem ved Hedrum ungdomsskole 13/15 
 

Ola Woo Nyhus (21) – Gjøvik, Innlandet 

Generalsekretær i Elevorganisasjonen 20/21 
Fag- og yrkesopplæringsansvarlig i Elevorganisasjonen 19/20 
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Oppland 18/19 
Politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Oppland 18/19 
Medlem av distriktskomiteen til Operasjon Dagsverk i 
Oppland 18/19  
Økonomisk ansvarlig i Elevorganisasjonen i Oppland 17/18 
Styremedlem i elevrådet ved Gjøvik Videregående skole 17/18 
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Sentralstyrets beretning 

 

Om beretningen 
Denne beretningen forteller hva 
sentralstyret har gjort så langt i 
perioden og hvordan vi har jobbet 
med arbeidsprogrammet, de 
politiske prioriteringene og politisk 
måldokument. Siden sentralstyret 
ikke tropper av før natt til 1. juli 2020, 
inneholder ikke denne beretningen 
alt vi kommer til å gjøre gjennom vår 
periode. 
Vi har fortsatt prosjekter vi jobber 
med, og politikk vi skal få 
gjennomslag for før vi er ferdig. 
 

Sentralstyret i år har bestått av leder, 
to nestledere, ni 
sentralstyremedlemmer og leder for 
Operasjon Dagsverk. Gjengen på 
kontoret har jobbet dag og natt, hatt 
oppturer og nedturer, noen tunge 
tider, men aller mest veldig fine 
perioder. Gjennom alt dette, og 
perioden så langt, har de alltid stått 
på og jobbet mot det som er vårt 
felles mål, nemlig å skape verdens 
beste skole. Jeg er utrolig stolt av 
gjengen jeg har fått lede dette året, 
og vil rose dem for det utrolige 
arbeidet de har gjennomført. 
 

 
 

Medlemstilbud 

Elevrådsturneen 

I år ønsket Sentralstyret å gjøre 
Elevrådsturneen til et mer interaktivt 
opplegg i stedet for foredragsformatet 
den har hatt i flere år. For det første 
gjorde vi turneen mer interaktiv ved å 
legge opp til debatt med og mellom 
elevene og ved å åpne for mer 
refleksjon. Samtidig ønsket vi å ha større 
fokus på påvirkningsarbeidet på skolen. 
Vi mener de endringene vi har gjort i år 
har fungert godt og vil øke utbytte 
elevene har fra elevrådsturneen, selv om 
vi ser at disse endringene gjør at 
elevrådsturneen er vanskeligere å 
fremføre. 
 

Men årets røde tråd er korona, og 
elevrådsturneen har selvfølgelig blitt 
påvirket den og. Vi ser at langt færre 
skoler har blitt besøkt, selv om vi tar 
med de digitale besøkene. Dette er ikke 
en trend vi kan la fortsette, og vi skal 
jobbe for å finne løsninger på 
problemet. 
 

Rettighetstjenesten 

2.6 Sette ned en rettighetsgruppe. 
Denne gruppen skal ha ansvar for at 
medlemsmassen blir informert om 
rettighetsarbeidet til 
Elevorganisasjonen, samt videreføre 
rettighetshjelpen. 
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Rettighetshjelpen er 
Elevorganisasjonens aller mest brukte 
tilbud. Gjennom hele perioden har vi 
mottatt henvendelser via telefon eller e-
post fra elever som lurer på hvilke 
rettigheter de har i ulike situasjoner. 
Nytt av året har vi også fått 
henvendelser på vårt nyopprettede 
digitale henvendelsesskjema. Alle disse 
henvendelsene er derfor besvart med 
oppklaring i hvilke rettigheter de har og 
eventuell rådgivning til hvordan de kan 
gå fram for løse saken. I noen tilfeller 
har rettighetsgruppen også henvist 
videre til noen som kanskje har større 
kompetanse på feltet. Rettighetshjelpen 
er satt sammen av tre 
sentralstyremedlemmer som har fordelt 
arbeidet seg imellom ut i fra 
kompetanse og ressurser til rådighet. I 
år har mange henvendelser vært preget 
av koronapandemien som har gjort 
elevers skolehverdag veldig 
uforutsigbar. Disse henvendelsene har 
vært vanskelig å svare på siden det er 
unntakstilstand og nye lovnader blir 
vedtatt fortløpende. Dette har gjort at 
rettighetshjelpen i perioder har brukt 
lengre tid enn vanlig på å svare på 
henvendelser. Likevel ser vi at 
rettighetshjelpen er et populært tilbud 
som vi ønsker å fortsette med, og håper 
det er bred enighet hos elever og 
lærlinger at dette er noe som også 
burde prioriteres. 
 

Skolestartpakken 
Sentralstyret troppet på 1. juli og 
allerede samme uke startet sentralstyret 
arbeidet med denne periodens 
skolestartpakke. Dette var en prosess 
som varte ut hele sommeren. Vi hadde 

innspillsmøter, snakket med tillitsvalgte 
og evaluerte tidligere skolestartpakke. 
Etter disse innspillrundene fikk vi mange 
gode tilbakemeldinger som vi brukte i 
det videre arbeidet. 

I år satte vi oss som mål at 
skolestartpakken skulle være mer 
politisk og til ettertanke enn tidligere år. 
Dette oppnådde vi med plakatene 
“Spark Peer Gynt i rumpa” og “Suger 
Skolen din?”. I tillegg ville vi at 
skolestartpakka skulle være en nyttig 
ressurs for elevrådet, derfor la vi inn en 
ekstra innsats i å ferdigstille ei 40 sider 
lang elevrådshåndbok. Denne boka 
inneholdt gjennomgående veiledning i 
alt fra arrangering av arrangementer og 
å avholde klassens time til å overtale 
skoleledelsen og drive politisk 
påvirkningsarbeid. Boka ble passende 
kalt “Elevrådshåndboka”.  

Skolestartpakka endte til slutt opp med 
følgende innhold: 

• “Venterom for voksenlivet” plakat 
En plakat som handlet om 
ungdomsskoler.  

• “Suger skolen din?” plakat 
En plakat som tar opp vanlige 
problemer man møter i 
skolehverdagen og som 
oppfordrer til å gjøre noe med 
det 

• “Spark Ibsen i rumpa” plakat 
En plakat som handlet om at 
fagene på yrkesfag bør være 
med yrkesrettet.  

• “Elevrådshåndboken”  
Ei bok med mye nyttig info om å 
drive elevrådsarbeid.  
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• Brev til elevrådet fra leder Kristin 
Schultz 

• Brev fra fylkesleder til elevrådet 
• Hefte om EO fondet 

 

Skolestartpakken ble sendt ut i 
månedsskiftet August/September, men 
noen har nok opplevd å fått den senere. 
Vi har også opplevd at en del har 
kommet i retur, og vi ser at de fleste 
tilfellene av dette kommer av ulikt syn 
på hva som er en pakke og hva som er 
brev mellom oss og noen 
fylkeskommuner. Det er også mulig det 
har kommet inn pakker i retur etter vi 
gikk på hjemmekontor og det derfor 
ikke er blitt sendt ut igjen.  
 

Vi opplevde at pakken ble godt mottatt 
og at spesielt Elevrådshåndboken har 
blitt satt pris på. Noen har til og med 
etterspurt flere eksemplarer. Plakaten 
“Suger skolen din?” mottok et fåtall 
negative reaksjoner fra skoleledelse på 
grunn av språket, dette ser vi dog ikke 
på som et tap, da intensjonen med 
plakaten var at den skulle være til 
ettertanke. 
 

Podkast 
Sentralstyret 20/21 har vært det første 
sentralstyret i Elevorganisasjonen til å 
forsøke å lage en medlemsrettet 
podkast.  
 
Arbeidet med podkasten startet like 
etter vi troppet på i juli. Vi fikk kjøpt inn 
podkastutstyr og har renovert et av 
møterommet på kontoret vårt til å bli et 
lydinnspillingsstudio. Dette gjorde at vi 
ved skolestart på høsten kunne lansere 

podkasten “Skolens egen time”. 
Podkasten har variert litt i innhold fra 
forsøk på intervjuer med både gjester 
internt i organisasjonen og utenfra, til 
episoder basert på spørsmål fra lyttere 
og fokus på nyheter fra skolepolitikken. 
 

Etter skolestart ble det tilstrebet å 
lansere ukentlige episoder med fokus på 
forskjellige nyhetsrelevante temaer. 
Dette ble vanskelig å opprettholde 
spesielt etter det ble påbudt med 
hjemmekontor i Oslo og vi måtte legge 
om til å spille inn episoder hjemmefra. 
Rekkevidden på podkasten har vært noe 
laber, mulig grunnet noe manglende 
promotering og et til tider ustabilt 
opplastningsregime. Vi har tatt lærdom 
av dette og kommer ut perioden til å 
tilstrebe både bedre promotering av 
podkasten og en tydeligere 
opplastningsplan. 
Informasjonsarbeid 
Sosiale medier 
5.4 Aktivt bruke sosiale medier for å 
nå ut til elever og lærlinger. 
 
 
Sentralstyret var tidlig i gang med å 
planlegge sosiale medier-arbeidet i 
perioden med god hjelp fra sentralstyret 
19/20. Mange av arrangementene som 
var planlagt, blant annet Arendalsuka, 
ble dessverre avlyst på grunn av korona, 
og det var derfor flere poster som måtte 
avlyses. I overlappingsperioden med 
forrige arbeidsgruppe for sosiale medier 
valgte vi å opprette konto på TikTok for 
å nå ut til flere av de yngre 
medlemmene våre, og også til flere 
elever i hele landet. Dette har alt i alt 
blitt en suksess og vi har merket at 
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TikTok har vært en plattform der vi får 
mye oppmerksomhet og som skaper 
debatt blant elever og lærlinger om 
viktige skolepolitiske saker. Litt ut i 
perioden fordelte vi også ansvar for de 
forskjellige plattformene, Facebook, 
Instagram, og TikTok, innad i 
arbeidsgruppa for sosiale medier for å 
sikre godt arbeid med alle kanalene vi 
bruker.  
 

5.1 Ha et enkelt og engasjerende 
språk i all kommunikasjon. 
 
 
Vi fikk tidlig i perioden tilbakemeldinger 
på at vi har en tendens til å bruke et 
vanskelig språk, og vi har derfor hatt et 
stort fokus på å ha et forståelig språk i 
arbeidet med sosiale medier. Vi har 
prioritert å legge ut innlegg som 
engasjerer medlemsmassen, og som har 
skapt debatt og oppmerksomhet rundt 
de forskjellige temaene. Vi har også 
benyttet oss av videoer i større grad, da 
vi ser at disse er lettere å få med seg, og 
det skaper mer engasjement blant 
medlemsmassen. 
 

2.2 Holde EO-fondet gående og 
aktivt gå inn for å informere 
medlemsmassen om søknadsprosess og 
søknadsfrist samd kontinuerlig jobbe for 
å gjøre søknadsprosessen enklere og 
bedre. 
 
 
I arbeidet med å profilere og informere 
om medlemstilbudene våre har vi hatt 
fokus på å poste kreative, informative, 
og nytenkende innlegg på våre sosiale 

medier. Til profileringen av EO-fondet 
laget arbeidsgruppa for sosiale medier 
en musikkvideo, denne slo godt an. 
Rundt saken om å avlyse eksamen 
postet vi et innlegg om at eksamen 
måtte avlyses. Dette skapte god debatt i 
kommentarfeltet, og vi doblet antall 
følgere på Instagram på et par dager. 
 

Nettsiden 

1.8 Sørge for at elev.no er oppdatert 
og funksjonell til enhver tid og arbeide 
for å videreutvikle den. 
 
 
Tidlig i perioden fikk vi tilbakemeldinger 
om at elev.no virket utdatert og lite 
brukervennlig. Et hovedfokus denne 
perioden har derfor vært å renovere 
store deler av nettsiden for å få den til å 
virke mer moderne og ungdommelig. 
Blant annet så har forsiden fått et helt 
nytt design, med de viktigste 
funksjonene til nettsiden lettere 
tilgjengelig. I tillegg har vi lagt inn 
iherdig innsats i å gjøre nettsiden 
optimalisert for mobile nettlesere, da vi 
ser at en stor del av de som benytter 
elev.no gjør det med mobiltelefon. 
Siden politikk fra A-Å er planlagt 
renovert etter elevtinget, med mål om at 
politikken vår skal bli lettere å finne fram 
til. Vi har også opprettet egne infosider 
for enkelte av de viktigste sakene våre 
denne perioden, som for eksempel å 
avlyse eksamen, IB-saken og meningene 
våre om statsbudsjettet. 
 

Koronasituasjonen har ført til en høyere 
andel digitale arrangementer, det har 
derfor vært viktig for nettsideteamet å 
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ha oppdaterte arrangementssider med 
saksdokumenter, møtelenker og 
liknende. Dette gjelder både for 
arrangementer i regi av 
Elevorganisasjonens fylkeslag og 
Elevorganisasjonens sentralledd. Disse 
har også vært mobilvennlige. 
 

Siden forrige Elevting har det blitt mulig 
å fylle ut reiseregninger gjennom et 
digitalt skjema, i stedet for å måtte 
skrive ut og fylle ut et ark. Dette har 
effektivisert prosessen med utbetalinger 
for hele organisasjonen, og gjort det 
enklere å delta på arrangementer og 
engasjere seg i organisasjonen. 
 

2.5 Utforme en ressursside som også 
inneholder maler, forslag til vedtekter 
osv., til elev- og lærlingråd med formål 
om å skolere i rådsdrift og samarbeid 
med Elevorganisasjonen.  
Ressurssiden skal være tilgjengelig på 
elev.no. 
 

I år har ikke det ikke blitt prioritert å 
opprette en ressursside på elev.no. Vi 
har konkludert med at en slik 
ressursside er ivaretatt på sidene 
elevråd.no og videltar.no. Disse sidene 
er linket på elev.no. Det vurderes også å 
gjøre elevrådshåndboka tilgjengelig på 
nett. 
 

2.8 Opprette en nettbutikk som 
selger profileringsmateriell. 
 

I flere år har elevtinget ytret et ønske 
om at Elevorganisasjonen skal selge 
profileringsmateriell på nett. Vanligvis 

selges det “merch” på elevtinget, men i 
og med at elevtinget blir digitalt i år vil 
dette ikke være mulig. Dette ser vi på 
som en mulighet til å slå to fluer i en 
smekk, og er i skrivende stund i gang 
med prosessen med å opprette en 
nettbutikk. Målet vårt er at denne skal 
være klar til elevtinget 2021. Vi jobber 
også med å utvikle ny merch, da vi ser 
at profileringsmateriellet vi allerede har 
begynner å bli utdatert. 
 

4.6 Sørge for at alle organisasjonens 
dokumenter er lett tilgjengelige for alle. 
Grunndokumentene skal være 
tilgjengelige på alle skriftspråk i Norge. 
 

Åpenhet og innsyn er et viktig 
demokratisk prinsipp. På 
elev.no/dokumenter har alle 
organisasjonens nasjonale 
grunndokumenter og 
styringsdokumenter (Strategier og 
retningslinjer) ligget tilgjengelig hele 
perioden. Dette bidrar til at 
fylkestillitsvalgte og elever lettere kan 
følge med på hva landsstyret jobber 
med og gjør. 
 

Tidligere har sentralstyret ikke hatt 
ressurser til å gjøre grunndokumentene 
tilgjengelig på alle skriftspråk i Norge. I 
år har vi søkt om stipend fra Norges 
mållag for å få hjelp til å oversette 
grunndokumentene våre til andre 
skriftspråk enn bokmål, i skrivende 
stund har vi ikke fått svar på søknaden, 
men vi er optimistiske og håper at dette 
blir en realitet. 
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Påvirkningsarbeid 
 
Politiske prioriteringer 
Fjorårets Elevting vedtok endringer om 
at de politiske prioriteringene fra nå av 
skal vare over en treårsperiode. Hvert år 
skal man vedta en ny prioritering. For at 
dette skulle gå opp, vedtok man i fjor én 
politisk prioritering med virkeperiode på 
1 år, én prioritering med virkeperiode på 
2 år og én prioritering med virkeperiode 
på 3 år. Dette er helt nytt for 
organisasjonen. 
 

I år har den treårige prioriteringen vært 
Ingen elever å miste, den toårige har 
vært TikTok klokka går, ungdomsskolen 
står stille, og den ettårige prioriteringen 
har vært Ansvar for egen lærling. Man 
kan finne alle disse på 
https://elev.no/dokumenter/.  
 

Arbeidet med de politiske 
prioriteringene tas fint inn i det politiske 
påvirkningsarbeidet til organisasjonen. 
For eksempel faller mye av arbeidet 
naturlig inn under arbeidet med 
statsbudsjettet, og fylkesbudsjettene 
hvor det er aktuelt. Arbeidet med de 
politiske prioriteringene er heller ikke 
uavhengig fra hverandre, og ofte er det 
naturlig å innlemme flere av punktene 
fra ulike prioriteringer i arbeidet. 
 

Ingen elever å miste har kommet mest til 
uttrykk gjennom arbeidet med 
statsbudsjettet. Retten til å fullføre er 
enda ikke vedtatt, men flere politikere 
har vist interesse og støtte for et slikt 
forslag. I statsbudsjettet ble det bevilget 

691 500 000,- til tiltak for fullføring av 
videregående opplæring. Fullføring har 
generelt vært en viktig sak i år, og det 
har derfor vært naturlig å ta opp 
problemstillingene i denne politiske 
prioriteringen på ulike forumer og i 
møter.  
 

Fjoråret var preget av fokus på å få på 
plass en avtale mellom skolene og 
elevrådene, på lik linje som 
hovedavtalen i arbeidslivet. Arbeidet 
med prøveprosjektet i Fredrikstad er 
videreført og kommunestyret har fattet 
et vedtak ment for å kunne opprette en 
slik avtale. Arbeidet med en slik avtale 
har også startet opp i andre deler av 
landet. Blant annet opp mot Viken 
fylkeskommune og i Troms og 
Finnmarks. I Viken fylkeskommune har 
arbeidet kommet noe lengre enn i 
Fredrikstad. Det er likevel viktig for oss 
at dette prosjektet i starten er et 
prøveprosjekt, ment til å finne ut 
hvorvidt en slik avtale vil være den beste 
løsningen for de problemstillingene den 
prøver å finne svar på. Derfor vil vi følge 
tett opp de områdene som går inn for 
en avtale, og så skal vi internt i 
organisasjonen ta en evaluering på hvor 
stor suksess det var. 
 
De største sakene som har vært 
 
Det politiske arbeidet dette året har 
vært sterkt preget av korona. Der vi før 
har brukt hele året på å kjempe for de 
sakene elever i generasjoner før oss har 
kjempet for, har vi i år måttet prioritere 
annerledes. For vi har hatt en pandemi å 
håndtere. Derfor er det mange av de 
store kampsakene våre dette året, som 

https://elev.no/dokumenter/
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er direkte knyttet til Covid-19 og 
utfordringene dette medførte.  
 

Skolen under korona  
Mye av tiden vår har gått til å håndtere 
saker som er direkte knytta til Covid-19, 
og som sannsynligvis ikke vil være like 
overførbare til senere år. Dette inkludere 
blant annet å jobbe med 
smittevernsregler for skoler, kjempe for 
retningslinjer for fjernundervisning, 
kjempe for at skolehelsetjenesten skulle 
prioriteres i kommunene, og lignende.  
 

Eksamen  
Å fjerne eksamen er en av de 
kampsakene vi har hatt siden 60-tallet, 
og selv om vi har fått noen små 
muligheter til å fronte vår faktiske 
eksamens-politikk dette året, så har 
majoriteten av tiden gått til å få 
eksamen avlyst både våren 2020 og 
våren 2021. Vanligvis er vi mot eksamen 
fordi det er en sluttvurdering som ikke 
passer inn i den skolen vi ønsker oss, 
også er det i tillegg flere faktorer ved 
eksamen som gjør det til en uforutsigbar 
og urettferdig sluttvurdering - deriblant 
trekkordningen, tidsbruken, ensformige 
oppgaver, osv. Likevel, har fokuset i år 
ligget mer på at vi enkelte steder under 
koronapandemien har måttet veksle 
mellom fysisk og digital skole hele 
skoleåret, noe som har skapt store 
faglige hull hos enkelte elevgrupper. 
Andre elever har nesten ikke merket noe 
til korona, og har hatt en tilnærmet 
normal undervisning. Disse to 
elevgruppene vil ha vidt forskjellige 
forutsetninger til å prestere bra på en 
eksamen som er lik for alle elever i hele 

landet, derfor mener vi at det eneste 
ansvarlige disse årene er å avlyse 
eksamen. Dette har vi kjempet hardt for, 
og i skrivende stund begynner 
politikerne sakte, men sikkert å sige mot 
oss i saken, men det er enda ikke avgjort 
hvorvidt eksamen blir avlyst våren 2021.  
 

Fraværsgrensa  
Fraværsgrensa er også en av de sakene 
vi hvert år har brukt å kjempe mot. Mens 
politikerne rosemaler tallene som 
kommer ut, og stempler fraværsgrensa 
som en suksess i norsk skole, vet vi 
elever at det ikke er tilfellet. Mens 
flertallet av norske elever møter opp et 
par dager ekstra på skolen, er det de 
mest utsatte elevene som blir taperne. I 
vår kom den tredje, og siste, rapporten 
om fraværsgrensa ut, og vi brukte mye 
tid på å sette oss inn i saken og løfte 
opp saken vår til politikere og i media. 
Parallelt med dette, skjedde pandemien 
med hjemmeskole og strenge regler for 
når man skal holde seg hjemme. Da 
innså regjeringen at siden en majoritet 
av elevene da må holde seg hjemme 
oftere, bør de fjerne fraværsgrensa slik 
at ikke alle elevene i videregående 
opplæring løper ned fastlegekontorene 
hver gang de har influensasymptomer. 
Den ble fjernet fullstendig i vår, og på 
høsten fant de en beta-løsning hvor de 
vedtok at man kan skrive egenerklæring 
selv dersom man er syk.  
 

Opplæringslova §9A-5 
Vi har en Opplæringslov i Norge, som 
består av alle rettighetene elever har i 
lovverket. Her har vi blant annet 
Opplæringslovens kapittel 9A, som 



   

Elevorganisasjonen | elev.no  Side 34 

handler om diskriminering, mobbing, 
o.l. Der er det en paragraf som sier at 
hvis det oppstår en situasjon hvor en 
lærer mobber/krenker/diskriminerer en 
elev, så skal elevenes subjektive mening 
legges til grunn for saken. Det er fordi 
elever ofte tenkes på som mindre og 
svakere i systemet, og vi skal derfor ha 
et lovverk som legger til rette for at 
elevenes stemme skal bli hørt, og ikke 
avfeid eller bagatellisert av voksne i 
skolen. Denne paragrafen mente 
Arbeiderpartiet “svekker lærernes 
rettssikkerhet”, noe som ikke er sant, 
det er bare norske skoler som ikke 
forstår hvordan norsk lov fungerer. 
Derfor brukte vi en del tid i høst på å 
kjempe for elevenes rettigheter i denne 
saken, hvor mye av tiden også gikk til å 
forklare for norske voksne politikere 
hvordan lovverket fungerer. Denne 
saken er enda ikke dratt i havn, men vi 
opplever å ha de fleste på vår side.  
 

Media 
3.2 Komme med uttalelser til relevante 
saker. 
5.2 Aktivt gå inn for å ta initiativ i 
relevante saker 
5.3 I mediearbeidet fremme en kreativ, 
nytenkende og løsningsorientert 
Elevorganisasjon. 
 

Elevorganisasjonen har generelt sett i år 
kommet med mange uttalelser om 
relevante saker, og har hatt 
kommentarer i et bredt utvalg av de 
utdanningspolitiske sakene som har 
vært i media. Vi har til dels jobbet med å 
ta initiativ i relevante saker, og 
eksempler på proaktive mediesaker vi 

har jobbet med er blant annet saken om 
å få avlyst eksamen, og en sak om å få 
opprette et utvalg som skal se på 
systemene for elevdemokrati i Norge. Vi 
prøver alltid å være løsningsorientert i 
media, og fremme alternativer heller 
enn å bare kritisere, men det er 
varierende hvorvidt vi klarer å få det 
med. Ofte varierer det ut fra hvorvidt 
journalisten gir oss mange sitater, eller 
bare et par, og tidvis sliter vi også med å 
få solgt inn sakene våre. Vi vil likevel si 
oss fornøyde med tilnærmingen vår til 
ulike saker dette året. Pandemien har på 
mange måter påvirket mediearbeidet 
vårt, ikke bare fordi sakene primært har 
handlet om saker som er knyttet til 
Covid-19, men også fordi vi i 
sentralstyret har måttet bruke mer tid på 
å løse utfordringer i organisasjonen 
knyttet til pandemien, som har tatt tid 
fra mediearbeid.  
 

Statsbudsjettet 
Hvert år vedtar Stortinget et 
statsbudsjett. Dette budsjettet er en 
oversikt over alle av statens inntekter og 
utgifter året etter vedtaket. Skal man få 
gjennomslag for noe som koster 
penger, må det kunne rotfestes i det 
som står her. De fleste politiske saker 
må finansieres på en eller annen måte, 
og derfor er statsbudsjettet utrolig viktig 
for Elevorganisasjonens politiske 
påvirkningsarbeid.  
 

I årets budsjett har organisasjonen gått 
inn med en satsing for øking av 
utstyrsstipendet og bostipendet. Det er 
fortsatt ikke gratis å gå på skole i Norge, 
og yrkesfagelever og borteboere er 
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utsatt for en stram økonomi. 
Yrkesfagelever og borteboere kan ende 
opp med å bruke tusenvis av kroner fra 
egen lomme for å finansiere 
utdanningen sin. Dette kan påvirke 
mulighetene mange har til å velge den 
utdanningen de ønsker. Derfor har vi 
foreslått en opptrappingsplan på 38 
millioner kroner årlig, over 3 år, for 
utstyrsstipendet, og en økning som 
likestiller bostipendet med 
studiestipendet. 
 

Skolehelsetjenesten har lenge vært en 
viktig prioritering for 
Elevorganisasjonen. Denne perioden har 
ikke vært et unntak. Pandemien har vist 
en kritisk mangel på helsesykepleiere i 
skolen, fortsatt møter alt for mange 
elever en lukket dør når de prøver å nå 
fram til skolehelsetjenesten. I år har vi 
spilt inn en bemanningsnorm som skal 
sikre at alle skolene får tilstrekkelig 
antall helsesykepleiere. 
 

Elevorganisasjonen har ganske stramme 
økonomiske rammer. For å kunne utvikle 
organisasjonen til å bli en enda sterkere 
stemme for elevene, og for at 
organisasjonen skal ha mulighet til å 
bistå og løfte elevrådene så godt som vi 
ønsker, trenger vi penger. De siste 20 
årene har det vært lite endringer i 
driftstøtten. Likevel har organisasjonen 
vokst med nærmere 300 
medlemsskoler, og gått gjennom en 
kraftig utvikling. Denne utviklingen har 
vært vanskeligere de siste årene, 
ettersom det er utfordrende å strekke 
økonomien enda lengre enn den er 
strukket i dag. For å kunne utvikle 

organisasjonen videre, har en økning i 
driftsstøtte vært en prioritering i 
statsbudsjettarbeidet.  
Fagfornyelsen 
De siste årene har fagfornyelsen vært 
svært aktuelt for skolenorge. For første 
gang siden 2006 har skolene fått helt 
nye læreplaner, og innføringen av de 
første læreplanene har skjedd på 1-9. 
trinn, VG1 og i valgfagene i år. De 
kommende skoleårene vil også 10. trinn, 
VG2 og VG3 også få nytt faginnhold. 
Selv om fagfornyelsen begynner å 
komme til uttrykk i klasserommene er 
arbeidet enda ikke ferdig. Skolenorge 
har sett store utfordringer med 
implementeringen, og pandemi og 
hjemmeskole har gjort det vanskelig å 
skape undervisning og opplæring som 
godt nok tar for seg det nye 
faginnholdet, og de prinsippene 
Fagfornyelsen legger opp til at 
opplæringen skal føres etter. 
Mesteparten av arbeidet organisasjonen 
har lagt inn i fagfornyelsen, går på 
faginnholdet på VG2 og VG3, evaluering 
av de læreplanene som er innført, 
hvordan de er blitt innført og midler 
som bevilges for innkjøp av læremidler. 
 

Utfordringene med å innføre de nye 
læreplanene har stått sentralt i vårt 
arbeid med Fagfornyelsen. Mange 
elever har blitt møtt med gamle 
læreplaner, og får ikke nytte av det nye 
faginnholdet som er ment å komme i 
skolen. Pandemien alene har vært en 
utfordring, og for mange skoler har det 
vært vanskelig å implementere 
Fagfornyelsen samtidig som de har 
måttet tilpasset seg en annerledes 
opplæringssituasjon. Vi har uttrykt stor 
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bekymring for at dette kan gå på 
bekostning av grunnlaget man har til å 
lære innholdet i de læreplanene man 
møter senere i opplæringsløpet.  
 

Skolene har også hatt utfordringer 
knyttet til finansieringen av 
Fagfornyelsen, ettersom det ikke er 
bevilget nok penger til nye læremidler. 
Dette har gjort at skolene har måttet 
forholde seg til lærebøker som ikke 
stemmer overens med læreplanene. 
Implementeringen har også blitt enda 
vanskeligere på grunn av dette. Derfor 
har Elevorganisasjonen sammen med 
mange andre organisasjoner, kjempet 
for at det skal bevilges mer penger til 
læremidler, men har beklageligvis ikke 
fått gjennomslag for dette.  
 
Strategiarbeid 
Det politiske strategiarbeidet startet på 
oppstartshytteturen til sentralstyret i juli, 
hvor vi drøfta hvilke politiske prosjekter 
vi ønsket å gjennomføre i perioden vår, 
hvordan vi skulle jobbe opp mot de 
politiske prioriteringene, og hvem som 
skulle jobbe med hva. Vi drøftet de 
overordnede linjene for arbeidet på 
hytteturen, også var det opp til hvert 
enkelt sentralstyremedlem å lage 
interne strategier for sine 
ansvarsoppgaver. Som følge av det ble 
det lagd to større strategier i forbindelse 
med Stortingsvalget 2021 og 
Statsbudsjettet for 2022. 
 

Til høsten avholdes det stortingsvalg. Vi 
får et nytt storting, med nye politikere 
og nye partiprogram de skal styre på. 
Uansett hvilke partier som får flertall blir 

det en ny regjering, og en ny 
regjeringsplattform skal utformes. Hva 
som blir vedtatt i partiprogrammene og 
hvordan regjeringsplattformen blir 
seende ut, vil legge føringer for alle 
gjennomslagene vi kommer til å kunne 
få de neste fire årene. På periodens 
tredje landsstyremøte vedtok derfor 
landsstyret en utdypende strategi som 
la føringer på hvordan vi skulle påvirke 
de ulike partiene fram mot landsmøtene 
deres, og hvordan vi skal påvirke det 
skolepolitiske landskapet fram mot 
høstens valg.  
 

Det er ikke nok å ha partier som er enige 
med oss i sakene våre i regjering, de må 
også prioritere å kjempe for dem. Når 
man skal forhandle om en 
regjeringsplattform har man et 
begrenset antall med saker man kan ta 
opp, og partiene lager prioriteringer om 
hvilke saker de må ha inn, og hvilke de 
kan gå inn i kompromisser på. Målet vårt 
er at våre skolepolitiske kampsaker skal 
være øverst på prioriteringslista hos alle 
partiene som er enige med oss i sakene 
våre. Derfor fokuserer strategien også 
på å knytte bånd med de potensielle 
stortingsrepresentantene fra de ulike 
fylkene, og å gjøre sakene våre 
relevante gjennom godt mediearbeid.  
 

Elevorganisasjonen har også et spesielt 
samfunnsmandat når vi når ut til så 
mange førstegangsvelgere som vi gjør, 
siden de fleste 18- og 19-åringer går på 
skole eller er ute i lære. Derfor har 
sentralstyret og landsstyret også 
diskutert hvordan vi kan spre 
informasjon om valget, og spesielt de 
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skolepolitiske standpunktene til 
partiene. Vi har noen morsomme ideer, 
som vi gleder oss veldig til å dele med 
dere når valget nærmer seg.  
 

Alt i alt tror vi strategien og arbeidet 
med den har vært en suksess, og vi 
håper på mange gjennomslag den neste 
stortingsperioden, og en valgkamp med 
skolepolitikk i fokus. 
 

Sentralstyret møtte problemer med 
årets statsbudsjettarbeid. Når vi tiltrådte 
var det det få rutiner for arbeidet, og det 
var lite overlapping og 
erfaringsutveksling i forkant av 
Regjeringens presentasjon av sitt 
forslag. Dette kan gjøre det vanskelig og 
mer tidkrevende å drive 
påvirkningsarbeid. For å legge bedre til 
rette for arbeid med senere 
statsbudsjett vedtok derfor Landsstyret 
en utdypende strategi for arbeidet, på 
periodens 3. landsstyremøte. 
 

Strategien er firedelt. Den består av en 
beskrivelse av den formelle prosessen 
rundt statsbudsjettet, 
Elevorganisasjonens 5 krav, et årshjul og 
en oversikt over Landsstyret, 
Sentralstyret og fylkesstyrenes 
oppgaver knyttet til budsjettet.  
 

Tidligere har statsbudsjettarbeidet vært 
ganske isolert til Sentralstyret. For å 
lettere jobbe som en samlet 
organisasjon må flere få hendene sine 
inn i arbeidet. Derfor inneholder 
strategien en beskrivelse av hva 
statsbudsjettet er, og hvordan man 

jobber med det, samt ulike tiltak som 
skal spre informasjonen til flere. 
Årshjulet er blant disse tiltakene. 
Arbeidsfordelingen gir Sentralstyret et 
klart hovedansvar, men legger også opp 
til at fylkene skal inkluderes i større 
grad, og få sine viktige oppgaver, slik at 
hele organisasjonen jobber sammen i 
kampen om mer penger til skolen. 
 

Elevorganisasjonens 5 krav til neste 
statsbudsjett er skolehelsetjenesten, 
utstyrsstipend, digitalisering av 
ungdomskolene, borteboerstipend og 
driftsstøtte. De ulike kravene har ment 
for å ivareta en blanding av tradisjonelle 
kampsaker Elevorganisasjonen har hatt 
lende, dagsaktuelle temaer og de 
politiske prioriteringene.  
 

Representasjon 
Elevorganisasjonen fortsetter å være 
representert i flere aktuelle fora, men på 
grunn av pandemien har mange av 
foraene gått over fra fysiske møter til 
digitale. Vi har deltatt på høringer, 
debatter og diskusjoner om alt fra 
skolen under pandemien til eksamen og 
fraværsgrensa. Vi har fortsatt et nært 
samarbeid med Utdanningsdirektoratet 
og Kunnskapsdepartementet, hvor vi 
sitter i flere referansegrupper og 
arbeidsgrupper. Vi deltar også ofte på 
diverse konferanser, både i regi av 
samarbeidsorganisasjonene våre, og i 
regi av myndighetene.  
 

Mye tid i år har blitt brukt på å diskutere 
pandemien, og spørsmål som kan 
knyttes til pandemien, men som også er 
overførbare til en normalsituasjon. Som 
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fraværsgrensa, eksamen, digitalisering 
av skolen, personvern, o.l. Samtidig har 
vi deltatt på mange viktige høringer på 
skolefeltet, og talt elevenes sak i alle 
større saker som kommer opp om 
skolen. Vi opplever at organisasjonen 
har en viktig rolle i skolesektoren, og at 
det har blitt en selvfølgelighet at 
Elevorganisasjonen skal være 
representert hver gang det diskuteres 
noe som omhandler ungdomsskolen 
eller videregående opplæring. Vi 
opplever derfor svært ofte å bli invitert 
med i ulike fora hvor skolerelevante 
tema drøftes.  
 

Partnerskap mot mobbing 
Elevorganisasjonen er med i 
samarbeidet Partnerskap mot mobbing 
sammen med 14 andre organisasjoner. 
Partnerskapet jobber for at alle barn og 
unge skal ha en skolehverdag uten 
mobbing og her har Elevorganisasjonen 
en sentral rolle ettersom det er vi som er 
de unge som går på skolene. Vi har i år 
prioritert arbeidet vårt til arbeidsgruppa 
for kompetanse hvor vi har ansvar for 
nettsiden videltar.no. Det blir 
gjennomgående jobbet mye for å utvikle 
denne nettsiden til et godt middel alle 
elever og elevråd kan bruke i 
hverdagen, men vi har enda en vei å gå. 
Vi har også vært med Trygg Læring på 
et prosjekt om å heve kompetansen til 
både lærere og elever om 
elevmedvirkning. Dette arbeidet stoppet 
litt etter hvert som korona inntraff ekstra 
hardt, men vi håper at det snart skal 
plukke seg opp igjen. 
 

Landsstyremøter 

Det har totalt blitt avholdt fem ordinære 
landsstyremøter og to ekstraordinære 
landsstyremøter siden forrige elevting 
når Elevtinget 2021 åpner. Alle de 
ordinære og et av de ekstraordinære er 
avholdt i perioden 2020/2021. Vi fikk 
avholdt to av disse møtene fysisk, før vi 
som resten av verden så oss nødt til å 
gå over til digital møteplattform. 
 

Det 6. ordinære landsstyremøte vi pleier 
å ha etter elevtinget ble i perioden 
2019/2020 avlyst grunnet pandemien. 
Isteden fikk vi et ekstraordinært møte 
som overførte landsstyrets oppgaver til 
sentralstyret, fordi fylkesårsmøtene ikke 
ble avholdt til vanlig tid på grunn av 
Covid-19-pandemien. Dette vedtaket 
gjaldt fram til 30. juni 2020, da man 
igjen kunne samle et vedtaksdyktig 
landsstyre.  
 

3.9 Skoleres i politisk påvirkning på 
hvert landsstyremøte 
 

Dette punktet fra arbeidsprogrammet 
har blitt oppfylt da vi på alle 
landsstyremøtene har hatt skoleringer 
og workshoper v/ politisk utvalg. Mer 
om disse skoleringene kan du lese om 
under overskriften “Politisk utvalg”. 
Mer om landsstyrets arbeid og saker kan 
du lese om i landsstyrets beretning. 
 

Treårig hovedsatsning  
Treårig hovedsatsning, er som navnet 
sier, det som skal være organisasjonens 
hovedsatsning over en treårs periode. 
Denne periodens hovedsatsing har vært 
«En Elevorganisasjon for alle» og varer 
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fra 2018-2021. Den handler om at 
Elevorganisasjonen skal representere 
flere elevgrupper, spesielt 
ungdomsskoler og lærlinger, samt enda 
flere av skolene i Norge, i tillegg til at vi 
skal være mer tilgjengelig for 
medlemmene våre. 

Treårig hovedsatsning er nå inne i sitt 
tredje og siste år. Sentralstyret i år ville 
gjerne fortsette det gode arbeidet som 
ble gjort med treårig hovedsatsning fra i 
fjor. Det har vært vanskeligere å 
gjennomføre mye grunnet at 
pandemien har sittet litt av arbeidet på 
vent. Treårig hovedsatsning skiller seg 
ut fra andre grunndokumenter fordi 
satsningen i seg selv krever flere 
underprosjekter som må implementeres 
i det daglige arbeidet til organisasjonen, 
samt noen større prosjekter. Disse 
underprosjektene er beskrevet i en 
gjennomføringsstrategi, som hvert år 
vedtas av landsstyret. 

• Organisere majoriteten av norske 
elever 

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

Verving er et av områdene vi har prøvd 
å sette ekstra fokus på i år. Det ble gjort 
mye godt arbeid fra fjoråret, men 
pandemien krevde at man omstilte seg 
og fant nye måter å verve på. Det er blitt 
brukt mye tid på å utforme gode 
ressurser til fylkeslagene til hvordan 
verve. Vervingen er allikevel veldig 
utsatt på grunn av pandemien. Det 
jobbes 

• Jobbe for å opprette lærlingråd i 
alle fylker 

• Jobbe for å inkludere alle typer 
medlemmer i hele organisasjonen 

• Jobbe for å øke representasjonen 
av ungdomsskoler 

Det har blitt satt ned et Fag- og 
yrkesopplæringsutvalg. Dette utvalget 
har jobbet med å øke lærlinger og 
yrkesfagelevers representasjon i 
organisasjonen og bistått fylkeslagene i 
opprettelsen av lærlingråd. Arbeidet har 
som alt annet denne perioden vært 
preget av korona. Dette gjorde at 
utvalget igjen måtte utsette den stor 
lærlingkonferansen, som skulle 
avholdes. 

Nytt av året er at det også er blitt satt 
ned et ungdomsskoleutvalg, som har 
startet jobben med å få 
elevorganisasjonen til å fokusere mer på 
ungdomsskoler i sitt daglige arbeid. De 
har hatt et særlig fokus på å rette vårt 
politiske arbeid mot ungdomsskoler. 

Mer om disse tre punktene kan du lese 
om under “Ungdomsskolearbeid” og 
“Fag- og yrkesopplæring”. 

• Ha kontakt med elevrådene 
jevnlig, minst én gang hver 
måned 

• Bruke sosiale media som 
hovedplattform for å nå ut til 
elever og lærlinger, også de som 
ikke sitter i elevråd 

Fylkeslagene jobber kontinuerlig med å 
holde kontakten med elevrådene. Det 
har vært motstand mot å besøke alle 
skoler fysisk i år. Dette er igjen grunnet 
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pandemien, som har gjort at flere skoler 
har takket nei til et tilbud om besøk. 
Sentralstyret har fulgt opp arbeidet og 
bidratt der det har vært nødvendig 

I tillegg har vi prøvd å være synlige i 
sosiale medier. Her har vi fått flere 
følgere enn tidligere på våre 
tradisjonelle plattformer, og startet å 
legge ut innhold på Tiktok. Mer om 
arbeidet med sosiale medier kan du lese 
om under “sosiale medier” lenger oppe. 

Ungdomsskolearbeid 
Det har lenge vært usikkert hvordan det 
er ønskelig at arbeidet med 
ungdomsskoler i Sentralstyret skal 
styrkes, men vi har brukt det nyetablerte 
ungdomsskoleutvalget for å få større 
forståelse for hva arbeidet skal være. I 
motsetning til tidligere år har vi ikke kun 
fokusert på skoleringer og arrangering 
av seminar helger. Vi har fulgt opp 
sentralstyrets politiske arbeid, spesielt 
om eksamen i ungdomsskolen og den 
politiske prioriteringen Tik tok klokka 
går, men ungdomsskolen står stille. Vi 
har også flyttet fokuset over på å følge 
opp fylkenes arbeid med 
ungdomsskoler. Men dette arbeidet er 
for stort for to stykk i sentralstyret, vi har 
derfor valgt å inkludere ungdomsskole 
utvalget i mesteparten av arbeidet vårt.  
 

Ungdomsskoleutvalget 
Ungdomsskoleutvalget ble opprettet på 
forrige elevting for å legge til rette for at 
organisasjonene skulle jobbe mer med 
ungdomsskoler, og 
ungdomsskoleutvalget var oppe og gikk 
før vårt første landsstyremøte 28. 
september 2020.  

Størsteparten av utvalget er 
fylkestillitsvalgte, som går på skole og 
ofte har mye å gjøre i egne fylkesstyrer 
fra før av. Men, vi mener likevel at vi har 
fått gjort en god del. Sentralstyret har 
brukt utvalget til å drøfte flere punkter i 
Tik tok klokka går, ungdomsskolen står 
stille.  
 

Vi bestemte oss for at vi ville følge opp 
arbeidet fylkeslaget gjør med 
ungdomsskoler. Alle fikk tildelt to fylker 
hver. Denne ordningen hjelper oss å 
holde kontakten med de som er 
nærmest ungdomsskolene i fylkesstyret. 
Vi kom dessverre ikke i gang med dette 
veldig tidlig, så tiltaket har nok ikke fått 
bevise sin fulle effekt enda.  
 

I desember avholdt vi et digitalt seminar 
vi kalte USKUTA. Vi satte av en helg til å 
lære om ungdomsskoler, være sosiale 
og ha det gøy med pirat temaet vårt. 
Fokuset under seminaret var, 
overraskende nok, på læring. Men vi 
ønsket av læringen skulle gå begge 
veier. Så opplegget besto stort sett av 
dialog og opplegg som skal legge til 
rette for at både oss i USKU og 
deltakerne fra fylkesstyrene kunne 
reflektere oss frem til de beste 
løsningene. 
 
Fag- og yrkesopplæring 
Elevorganisasjonen er en organisasjon 
for elever og lærlinger. De ulike leddene 
i organisasjonen har forskjellige 
tilnærminger til fag- og 
yrkesopplæringsarbeidet.  
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Sentralt skal Elevorganisasjonen ha en 
fag- og yrkesopplæringsansvarlig, som 
et ekstern verv, vedkommende har 
hovedansvar for planlegging og 
gjennomføring av organisasjonens 
politiske og organisatoriske arbeid 
knyttet til fag- og yrkesopplæring. 
Denne perioden har det ikke vært valgt 
noen på plassen som fag- og 
yrkesopplæringsansvarlig, og dette har 
dermed falt på et internverv i 
sentralstyret.  

På fylkesnivå har fylkene en fag- og 
yrkesopplæringsansvarlig, enten som 
internverv eller eksternverv. 
Vedkommende sin oppgave er å arbeide 
med fag- og yrkesopplæring på 
fylkesnivå, samt representere 
yrkesfagelever og lærlinger innad i 
fylkesstyret. 

Elevorganisasjonen er representert i de 
faglige rådene og Samarbeidsrådet for 
yrkesfag (SRY). De faglige rådene 
fungerer som myndighetenes 
rådgivende organ for fag- og 
yrkesopplæring. Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring (SRY) skal gi 
departementet råd og ta initiativ for å 
fremme fag- og yrkesopplæringen. SRY 
skal være et forum for dialog mellom 
departementet, partene i arbeidslivet, 
elev- og lærerorganisasjonene og 
skoleeier.  

4.2 Jobbe for å opprette lærlingråd i alle 
fylker 

Lokalt ser vi at arbeidet med lærlingråd 
går fremover, og mange fylkesstyrer er 
godt i gang med prosessen med å 
opprette lærlingråd. 

Fag- og yrkesopplæringsutvalget 
Fag- og yrkesopplæringsutvalget er 
Elevorganisasjonens ekspertgruppe 
innen fag- og yrkesopplæring. Utvalget 
skal gi råd, koordinere og motivere til 
arbeid med fag- og yrkesopplæring i 
organisasjonen. Utvalget skal settes 
sammen med bredde i faglig bakgrunn 
og geografisk spredning. Fag- og 
yrkesopplæringsutvalget skal 
konsulteres i alle saker som omhandler 
fag- og yrkesopplæring på nasjonalt 
nivå, og komme med uttalelser til disse.  
Utvalget kom noe sent i gang denne 
perioden, men har siden nedsettelsen i 
månedsskiftet september/oktober hatt 
regelmessig møtevirksomhet, 
oppstartssamling og 
erfaringsutveksling. Utvalget har siden 
oppstarten fokusert på å heve 
kompetansen knyttet til fag- og 
yrkesopplæring ute i fylkene, og vi har 
blant annet igangsatt en fadderordning 
der utvalget følger opp fylkeslagene og 
bidrar til erfaringsutveksling og 
kompetanseoverføring. Vi har også 
kommet med råd og innspill i saker som 
angår vårt område.  
 
Internasjonalt arbeid 
6.3 Drøfte internasjonale skolepolitiske 
spørsmål og sette disse på dagsorden, 
samt bidra til å utvikle 
elevorganisasjonen politikk på området. 
Utvalget er ansvarlig for å sikre resten 
av organisasjonens tilhørighet til det 
internasjonale arbeidet. 
 

Det internasjonale arbeidet i 
organisasjonen handler i stor grad om 
erfaringsutveksling og 
organisasjonsutvikling. Dette arbeidet er 
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blitt sterkt preget av den pågående 
pandemien. Arrangementer som 
tidligere har vært gode plattformer for å 
drive erfaringsutveksling med andre 
elevorganisasjoner, og for å bygge 
nettverk, har blitt avlyst grunnet 
smittesituasjonen. Dette har gjort 
arbeidet vanskeligere, og mye mer 
tidkrevende. Vi har prøvd å 
opprettholde god kontakt med våre 
søsterorganisasjoner rundt om i Norden, 
men vi har erfart at de aller fleste 
organisasjonene har hatt nok å jobbe 
med når det gjelder utfordringene 
pandemien har skapt lokalt, og ikke hatt 
så mye arbeidskapasitet til overs for det 
internasjonale arbeidet. 
 

Perioden begynte likevel med et sterkt 
engasjement rundt saken om 
karaktersettingen på International 
Baccalaureate-programmet. Vi skrev et 
leserinnlegg rundt saken sammen med 
den danske elevorganisasjonen DGS og 
den svenske elevorganisasjonen SVEA. 
Leserinnlegget ble 
publisert i aviser i Sverige og Danmark, 
men ikke i Norge. Vi fikk likevel 
mobilisert en sterk elevstemme og fikk 
masse oppmerksomhet rundt saken. Til 
slutt valgte International Baccalaureate-
programmet og snu i måten de satte 
karakterer på. 
 

Det internasjonale utvalget ble satt ned i 
august. Utvalget består av Sanne 
Lauritsen Torsvik, Aurora Mittun 
Kvilekval, Elias Crogh, Hannah Skare 
Myklebust og Randi Leer-Salvesen. 
Det store fokuset til Internasjonalt utvalg 
har i år vært på å finne et godt alternativ 

til NSSN - Nordic School Student 
Network, som vi meldte oss ut av i fjor 
da vi la inn mer ressurser i nettverket 
enn vi fikk tilbake. Det har blitt brukt tid 
på å sette oss inn i OBESSU – 
Organising Bureau of European School 
Student Unions, som er en 
paraplyorganisasjon for europeiske 
elevorganisasjoner. Vi har vært i møte 
med OBESSU for å innhente 
informasjon. Det har ikke blitt tatt noen 
beslutning rundt innmeldelse i 
organisasjonen da det ble vedtatt på det 
fjerde landsstyremøtet at man har lyst til 
at en slik beslutning skal ha forankring i 
medlemsmassen.  
Arbeidet i utvalget har ikke vært 
optimalt fram til nå, men vi håper å få 
satt i gang med hyppigere møter og 
mer aktivitet i utvalget resten av 
perioden. 
 
Organisasjonsutvalget 
6.2 [Organisasjonsutvalget skal] Se på 
ulike forhold som medlemmer og 
tillitsvalgte i Elevorganisasjonen 
oppfatter som problemer i 
organisasjonen. Utvalget skal se på 
hvordan organisasjonen kan bli mer 
demokratisk og mer tilgjengelig for alle 
og hvordan inneværende og kommende 
treårige hovedsatsinger best kan 
gjennomføres. Videre utover dette skal 
utvalget stimulere til debatt og 
organisasjonsutvikling i organisasjonen. 
 

Det var på det 2. landsstyremøtet i 
perioden 19/20 at landsstyret vedtok at 
Elevorganisasjonen skulle sette ned 
enda et organisasjonsutvalg. Dette 
utvalget skal kartlegge organisasjonen 
for å identifisere gjennomgående 
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problemer og komme med forslag til 
hvordan Elevorganisasjonen kan bli en 
bedre organisasjon på lenger sikt. 
Opprinnelig skulle utvalget settes ned i 
mai 2020, men det ble dessverre utsatt 
til oktober i stedet. Dette utvalget ble 
valgt på denne periodens første 
landsstyremøte og arbeider nå med å 
utføre dette arbeidet.  Utvalget jobber i 
skrivende stund med kartlegging av 
hele organisasjonen for å identifisere 
ulike problemstillinger. Man kartlegger 
både organer og tillitsvalgte i 
organisasjonen, samt dere som 
medlemmer. Utvalget skal straks legge 
frem et kunnskapsgrunnlag med ulike 
funn fra kartleggingene, men arbeidet 
stopper ikke der.  
 

Utvalget skal nemlig legge frem sin 
sluttrapport i desember 2021 hvor det 
skal komme flere forslag til hvordan 
Elevorganisasjonen kan bli bedre både 
for tillitsvalgte og medlemmer. I 
forbindelse med dette arbeidet skal 
utvalget forhøre seg med andre 
organisasjoner om andre 
organisasjonsstrukturer og grave så 
dypt som mulig for å finne alle de beste 
mulighetene og løsningene. 
Forhåpentligvis blir det mange 
spennende forslag for Elevtinget å 
behandle neste år.  
 

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

Perioden startet med at sommerleir 
måtte avlyses på grunn av pandemien, 
og sentralstyrets interne arbeidsgruppe 
for skolering måtte derfor se på andre 
løsninger for å skolere organisasjonen. I 
løpet av høsten jobbet vi med å få 
arrangert EO-helga, et seminar som 
foregår over en helg der vi samler alle 
de tillitsvalgte og gir grunnleggende og 
dyptgående skoleringer. Etter lang tid 
med planlegging måtte vi dessverre 
også her se oss nødt til å avlyse med 
tanke på smittevern. Etter samtale med 
landsstyret bestemte vi oss for å holde 
skoleringer digitalt på kveldene i løpet 
av to uker før jul. Disse skoleringene 
kom litt brått på, og vi fikk ikke like mye 
ut av det som vi skulle ønske.  
 
EO-skolen 
4.14 Sette ned en arbeidsgruppe som 
skal lage planer for å styrke 
kompetansen til tillitsvalgte i 
organisasjonen. Arbeidsgruppen skal 
også videreføre, videreutvikle og 
vedlikeholde den digitale 
skoleringsplattformen for tillitsvalgte i 
organisasjonen. 
 

Da det nye skoleringsteamet troppet på, 
fikk vi overlevert en påbegynt 
skoleringsplattform av sentralstyret i 
perioden 2019/2020. Arbeidet med EO-
skolen fra fjorårets arbeidsgruppe var 
grundig og forseggjort, allikevel var det 
en del arbeid som måtte gjøres før EO-
skolen kunne deles med de tillitsvalgte. 
Det manglet en god del skoleringer, og 
det var en del tekniske feil som måtte 
rettes på. På periodens andre 
landsstyremøte innhentet vi innspill og 
ideer fra landsstyret til hva som kunne 
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gjøre EO-skolen til en god og helhetlig 
skoleringsplattform. Etter dette begynte 
arbeidet med å gjøre EO-skolen til en 
stor ressursbank der de tillitsvalgte kan 
finne store og små skoleringer, forum 
for erfaringsutveksling, ressurser til 
arrangementer og mye mer. Den 1. 
Januar ble EO-skolen endelig 
tilgjengeliggjort for alle tillitsvalgte i 
organisasjonen. I etterkant av dette har 
arbeidet gått ut på å bearbeide og legge 
inn nye funksjoner, samt å rette på 
tekniske feil. 
 

Vi har hatt fokus på å gjøre EO-skolen til 
en plattform som er engasjerende, og at 
det skal være en ressurs fylkeslagene 
kan ta i bruk for å skape sterke 
tillitsvalgte. Det er etter hvert et mål at 
EO-skolen skal være med å gi de 
tillitsvalgte en grunnleggende skolering, 
slik at vi kan bruke tiden på 
skoleringsseminarer og arrangementer 
på mer dyptgående og tilpassede 
skoleringer.  
 
EO-akademiet 
EO-akademiet er et skoleringsprogram 
som går over to til tre helger for et 
utvalg av Elevorganisasjonens 
tillitsvalgte. Programmet er rettet mot 
tillitsvalgte som ønsker å innhente enda 
mer kunnskap enn de har fra før, om 
temaer som kan være med å bidra til en 
positiv utvikling av organisasjonen. I 
planleggingen har vi fokus på å sette 
sammen et program fullt av spennende 
foredragsholdere fra relevante aktører 
innen politikk og organisasjonsliv. Vi 
ønsker å sette opp et program med 
skoleringer innenfor alt av 
kommunikasjon, politisk påvirkning, 

organisasjonsutvikling og ledelse. Et av 
målene med programmet er at 
deltakerne skal kunne videreføre 
kunnskapen de lærer fra helgene til 
resten av organisasjonen, slik at hele 
organisasjonen drar nytte av 
skoleringsprogrammet. Det er også 
viktig at skoleringene som blir gitt på 
EO-akademiet er like givende og 
engasjerende for alle, uavhengig av 
fartstid i organisasjonen, alder, eller 
verv. 

Vi håper smitte situasjonen endrer seg 
slik at vi får gjennomført et ordinært EO-
akademi, men for å sikre at ikke også 
dette arrangementet må avlyses i siste 
liten, planlegger skoleringsteamet en 
digital versjon parallelt med det fysiske 
EO-akademiet. 

Politisk Utvalg 
Politisk utvalg skal: 

6.2 Skolere organisasjonen i politisk 
påvirkning og bistå fylkeslagene i dette 
arbeidet. 
Landsstyret skal: 
3.9 Skoleres i politisk påvirkningsarbeid 
på hvert landsstyremøte. 
3.7 Dedikere minst én dag på 
sommerleiren til Elevorganisasjonen til 
kun 
skolering i politisk påvirkning 
Sentralstyret skal: 
4.4 Sørge for grunnleggende og 
dyptgående skolering av alle tillitsvalgte 
i 
organisasjonen. 
  
Forrige periode satt landsstyret ned et 
utvalg som skulle kartlegge 
Elevorganisasjonens påvirkningsarbeid 
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både sentralt og i fylkeslagene. Utvalget 
avdekket manglende kompetanse og 
selvtillit hos de tillitsvalgte når det 
kommer til det politiske arbeidet. Derfor 
har organisasjonen hatt en stor satsing 
på politisk skolering av de tillitsvalgte i 
år. Der kommer politisk utvalg inn. 
Utvalget består av en person fra 
sentralstyret med ansvar for den 
politiske skoleringen i organisasjonen, 
og fire utvalgsmedlemmer med bred 
erfaring fra Elevorganisasjonen og annet 
politisk arbeid.  
 

Politisk utvalg har gjennomført politiske 
skoleringer for alle fylkesstyrene i 
organisasjonen, og har i skrivende stund 
gjennomført skoleringer på alle 
landsstyremøter hittil. Det viktigste for å 
få kompetente, selvsikre og 
selvstendige tillitsvalgte er derimot ikke 
kun skoleringene i seg selv. Politisk 
utvalg har tilbudt seg å være en ressurs 
for fylkesstyrene og de enkelte 
tillitsvalgte når det kommer til politisk 
påvirkning, så i etterkant av 
skoleringene våre har vi fulgt opp 
kunnskapen vi har overført gjennom å 
hjelpe til i ulike politiske prosesser og 
med ulike politiske arbeidsoppgaver.  
 

Vi er veldig fornøyde med arbeidet som 
er blitt gjort hittil, og har merket at det 
store fokuset på politisk skolering har 
ført til et økt aktivitetsnivå i alle delene 
av organisasjonen. Det er fortsatt en 
lang vei å gå før vi får gjennomslag i alle 
kommuner og fylkeskommuner, og 
utvalget har fortsatt mye å gjøre fram til 
sommeren, men vi føler vi i år har startet 

på en vei til et bedre politisk lag, som 
kan gi dere enda flere gjennomslag. 
 
Fylkeslagsoppfølging (FLO) 
4.12 Sørge for god oppfølging av alle 
fylkeslag i organisasjonen. Sentralstyret 
og fylkeslaget skal i fellesskap komme 
fram til hvordan samarbeidet skal 
fungere. 
 

De fleste sentralstyremedlemmene har 
ansvaret for å følge opp ett eller to av 
organisasjonens fylkeslag. Vi deltar på 
fylkesstyremøter og arrangementer som 
arrangeres av fylkeslagene, og har 
kontinuerlig kontakt med dem gjennom 
hele perioden. Vår oppgave er å fungere 
som et bindeledd mellom sentralstyret 
og fylkeslagene, og bistå fylkeslagene 
der det trengs. 
 

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

I starten av perioden ble det satt ned en 
FLO-ressursgruppe bestående av to 
sentralstyremedlemmer. Disse to 
sentralstyremedlemmene sitter også i 
skoleringsteamet, og vi har derfor sett 
det som hensiktsmessig å kombinere 
arbeidet med skolering og flo-ressurs i 
enkelte tilfeller, blant annet når det har 
kommet til utarbeiding av skoleringer 
som fylkeslagsoppfølgerne kan bruke 
for sine fylkeslag. FLO-ressurs sin 
oppgave har vært å se på selve FLO-
ordningen, og drøfte hvordan om den 
fungerer optimalt og hva som kan gjøre 
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den bedre. Etter innspill fra landsstyret 
ble det sendt ut en undersøkelse om 
FLO-ordningen under 
interimstyreperioden i forkant av de 
ekstraordinære årsmøtene i høst, og om 
FLO-ing generelt denne perioden.  
 

I begynnelsen av perioden begynte vi 
med et prosjekt kalt Fylkesligaen. Dette 
er et prosjekt som har blitt jobbet med 
tidligere av forrige FLO-ressurs, og et 
prosjekt som vi ønsket å ta opp igjen 
tråden på. Fylkesligaen er et prosjekt 
som handler om å implementere 
gamification i arbeidsoppgaver for å 
skape mer motivasjon rundt det. Det er 
utformet som en konkurranse mellom 
de forskjellige fylkeslagene eller innad i 
de forskjellige fylkene. Gamification er 
bruken av spilldesign-elementer i en 
ikke-spill kontekst. Målet med 
gamification er produktive resultater, 
ikke å vinne. Med en god 
implementering av gamification kan 
man øke motivasjon, engasjement og 

produktivitet. Etter at saken ble 
behandlet av sentralstyret fikk vi i 
oppgave å utarbeide et forslag til 
hvordan en slik fylkesliga kunne 
fungere. Dessverre ble prosjektet lagt 
på is når vi ble sendt på hjemmekontor. 
Likevel håper vi å få plukket opp 
prosjektet igjen snart og se om det er 
gjennomførbart. 
 
Avslutningsvis 
Sentralstyret er utrolig stolt over alt vi 
har klart å få til, til tross for pandemien. 
Vi er likevel ikke ferdig før natt til 1. juli 
2021, så vi kommer til å gi jernet frem til 
da for å sørge for at alle målene vi har 
satt oss skal bli gjennomført. Hvis dere 
har spørsmål om noe av det vi har 
skrevet om, eller hvis dere mener noe er 
utelatt fra beretningen, så er det bare å 
ta kontakt med oss.  
 

På vegne av sentralstyret, 
Kristin Schultz 
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Landsstyrets beretning 
 
Landsstyrets beretning skal informere Elevtinget om arbeidet landsstyret har gjort siden 
forrige Elevting. I skrivende stund har det blitt avholdt 4 ordinære landsstyremøter og 1 
ekstraordinært landsstyremøte siden Elevtinget 2020. Denne beretningen tar for seg 
disse møtene.  
 
Hva er landsstyret? 
Mellom to Elevting er landsstyret Elevorganisasjonens øverste organ. Landsstyret 
består av alle fylkeslederne, og lederen av Elevorganisasjonen. Landsstyret kan 
bestemme endringer, og retningslinjer som gjelder for hele organisasjonen, men for 
det meste består landsstyret sitt arbeid av å sette ned forskjellige utvalg og komitéer, 
og gjennomføre og utdype Elevtinget sine vedtak, eller drive annen 
organisasjonsutvikling.  
 
Landsstyret 2020/2021 har bestått av:    Troppet på:  
Agder    Zhile Shen     25.09.2020 
Innlandet   Hege Lilletrøen Langseth   15.06.2020 
Møre og Romsdal  Aslak Berntsen Husby   09.06.2020 
Nordland   Gunilla Sofie Leirfall Danielsen  10.09.2020 
Oslo    Hana Mulalic     15.06.2020 
Rogaland   Sondre Undheim Lokøy   08.09.2020 
Troms og Finnmark  Eirik Walør Fagertun    19.06.2020 
Trøndelag   Helena Lund Blostrupsen   10.06.2020 
Vestfold og Telemark Mathilde Bu Skjeggestad                          28.10.2020 
Vestland   Signe Margarete Krüger Birks  26.09.2020 
Viken    Daniel Martinsen    19.09.2020 
Elevorganisasjonen  Kristin Schultz    01.07.2020 
 
Koronasituasjonen har preget alle ledd i organisasjonen. Pandemien medførte at 
fylkeslagene ikke kunne avholde deres årsmøter til normal tid, fylkeslagene ble inaktive, 
og dermed ble også valg av periodens fylkesledere utsatt. I mellomtiden ble det 
opprettet midlertidige interimsstyrer, som ble satt ned for å arrangere ekstraordinære 
årsmøter i omtrent alle fylkene. Interimsstyrene avholdt de ekstraordinære årsmøtene 
med valg av nye fylkeslag gjennom sommer og høst, noe som medførte at Landsstyret 
ikke var vedtaksdyktige før 15.06.2020. Landsstyret ble fulltallig noen måneder senere, 
da det siste ekstraordinære årsmøte ble avholdt. 
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Politikk 

Det politiske arbeidet som er blitt gjort denne perioden har handlet mye om å utdype 
og konkretisere de politiske målene våre, og hvordan lage gode planer for det 
politiske arbeidet på lang sikt. Vi har diskutert sluttvurdering i skolen, opptak til 
høyere utdanning, strategi for Statsbudsjettet 2022 og en strategi for stortingsvalget 
2021. Vi har også diskutert kandidatmedlemsskap i organisasjonen OBESSU, noe som 
har vært et tema med mye frem og tilbake tidligere i organisasjonen.  
 
Sluttvurdering i skolen 
Sluttvurdering i skolen er noe Elevorganisasjonen har vært opptatt av i mange år. 
Elevorganisasjonen er imot eksamen som sluttvurdering, og landsstyret har ved det 2. 
ordinære landsstyremøte vedtatt at vi stiller oss positive til mappevurdering, og vil at 
denne skal erstatte eksamen både på videregående og ungdomsskole. Det er viktig at 
vi stiller med et alternativt til eksamen. Landsstyret vedtok også at mappevurderingen 
skal tilpasses hver enkelt linje, og at muntlig innsats også skal vektlegges. 
Mappevurdering skal også erstatte eksamen på yrkesfag, og der skal de praktiske 
aspektene ved den yrkesfaglige opplæringen ivaretas. Parallelt med dette ble det 
også vedtatt at de tverrfaglige eksamenene på yrkesfag må utvikles for å bedre 
prinsippene i fagfornyelsen. I tillegg skal du selv få bestemme hvilke fag du skal ha 
eksternvurdert sluttvurdering i, i motsetning til dagens trekkbaserte 
eksamensordning.  
 
Opptak til høyere utdanning 
I året som har gått er det mange ting som har blitt diskutert, og på det 2. ordinære 
landsstyremøtet behandlet vi saken om opptak til høyere utdanning. 
Elevorganisasjonen stiller seg positive blant annet til kjønnspoeng som et kortvarig 
tiltak mot store overskudd av et kjønn i en linje, til alderspoeng i høyere utdanning og 
til at yrkesfagelever skal få alderspoeng fra året du fyller 20. Landsstyret vedtok at 
Elevorganisasjonen er positive til at man skal få fagpoeng for fag som er relevante for 
videre studier, og også at relevant fagbrev skal gi ekstrapoeng i opptak til høyere 
akademisk utdanning. Andre ekstrapoeng landsstyret og vedtok å stille seg positive til 
er ekstrapoeng for tjenestegjøring i militæret, og ekstrapoeng for å jobbe et år på 
fulltid i en frivillig organisasjon.  
 
Strategi for statsbudsjettet 2022 
I år har det vært fokus på å se mye frem i det politiske arbeidet vårt, og derfor vedtok 
landsstyret ved det 3. ordinære landsstyremøtet en strategi for arbeidet fremover mot 
neste års statsbudsjett. Det ble diskutert hvor mange hovedsatsninger man skulle ha 
for å konkretisere og vite hvor Elevorganisasjonen skal sette presset. Det ble vedtatt at 
vi skulle ha fem hovedsatsninger, der én av dem skal være driftsstøtten til 
Elevorganisasjonen. De fire andre hovedsatsningene omhandler skolehelsetjenesten 
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og en bemanningsnorm for helsesykepleiere, og utstyrsstipend ved en 
opptrappingsplan i midlene til utstyrsstipend som skal gjøre skolen gratis på tre år. De 
fire innebærer og en satsning om borteboerstipend, hvor Elevorganisasjonen mener 
at stipendet skal være lik satsen på høyere utdanning med unntak av storstipendet, og 
en om digitalisering av ungdomsskolene. Her krever Elevorganisasjonen at det skal 
bevilges mer penger til digitale lærerressurser på ungdomsskolen, slik at man fra 
tidligere av lærer seg å tilpasse seg en gradvis mer digital hverdag.  
 
Her skal sentralstyret både utarbeide og endre strategien om de ser at det er 
hensiktsmessig, og sørge for at den oppdateres med konkrete summer, planer og 
fremgangsmåter.  
 
Strategi for stortingsvalget 2021 
En annen av landsstyrets store politiske saker i år, har vært å behandle en strategi for 
stortingsvalget kommende høst. Her har landsstyret både vedtatt hvilke oppgaver 
som skal ligge på fylkesstyrene og sentralstyret, og også hvilke krav vi skal vektlegge. 
Dette er blitt kalt elevkrav, og omhandler disse seks punktene, som til sammen skal 
oppsummere politikken vår.  
 
 - “Et løft for ungdomsskolene” blir et elevkrav. 
 - Eksamen blir et elevkrav. 
 - “En skole som ser eleven” blir et elevkrav. 
 - “En skole hvor alle gjennomfører” blir et elevkrav. 
 - Fraværsgrensen blir et elevkrav.  
 - “En framtidsrettet yrkesfagpolitikk” blir et elevkrav.  
 
Nasjonale prøver 
Siden den forrige store skolereformen, Kunnskapsløftet (2005), har alle landets 5., 8. 
og 9. klassinger gjennomført de nasjonale kartleggingsprøvene “Nasjonale prøver”, 
som er en del av statens Nasjonale Kvalitetsvurderingssystem (NKVS). 
Elevorganisasjonen og nasjonale prøver har hatt et turbulent forhold. Den siste tiden 
har det derimot vært enighet om at Elevorganisasjonen er for nasjonale prøver, men 
mot offentliggjøring av resultatet. Ved det 4. ordinære landsstyremøte ble vedtaket at 
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.  
 
Kandidatmedlemsskap i OBESSU  
Medlemskap i Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) har 
over lengre tid vært en sak som har vært diskutert internt i Elevorganisasjonens 
fylkeslag og landsstyrer. OBESSU er en europeisk paraplyorganisasjon av, med og for 
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elevorganisasjoner. Deres organisering kan minne veldig om hvordan 
Elevorganisasjonen er organisert, bare at OBESSU er for elevorganisasjoner i Europa 
mens Elevorganisasjonen er for elever og lærlinger i Norge. Både under det 3. og 4. 
ordinære landsstyremøte ble kandidatmedlemsskap diskutert. Økonomi, krav og 
hvilke goder vi som organisasjon får ved et slikt medlemskap har blitt diskutert, og 
man har hatt fokus på å løfte frem mer informasjon rundt temaet, da dette er noe ikke 
så mange tillitsvalgte har fått så mye opplæring om. Det ble vedtatt at vedtaket om 
kandidatmedlemsskap, skal fattes på neste periodes 2. ordinære landsstyremøte. Da 
sørger man for å få en god opplæring og saksbehandling før vedtaket fattes, ved hjelp 
av Internasjonalt Utvalg.  
Organisatorisk: 

Den organisatoriske delen i år har gått mye i å revidere retningslinjer så vi har en best 
mulig organisasjon, og mye vedtak for å omstrukturere ting til den pågående 
koronasituasjonen. Det har blitt avholdt et ekstraordinært landsstyremøte for å blant 
annet diskutere arrangering av Elevtinget og EO-helgen, en intern skoleringshelg for 
tillitsvalgte.  
 
Økonomiske retningslinjer 
På det 2. ordinære landsstyremøtet ble økonomiske retningslinjer for 
Elevorganisasjonen behandlet spesielt med tanke på reiseregninger og 4 ukers fristen 
en har på å sende inn dette, og reisemåter. Det ble vedtatt at deltakere selv kan velge 
å benytte billigste miljøvennlige reisevei på arrangementer i regi av sentrale ledd i 
organisasjonen, med unntak av Elevtinget.   
 
Retningslinjer for HMS og førstehjelpsskrin  
På det 4. ordinære landsstyremøtet, behandlet landsstyret denne saken om 
retningslinjer for HMS og førstehjelpsskrin. Dette er en sak som er fryktelig viktig, da 
deltakelse på arrangementer skal være en trygg arena. Det ble diskutert opplæring i 
førstehjelp blant tillitsvalgte og hvilke krav vi skal ha til dette. Vedtakene som ble tatt 
om retningslinjene går ut på at man skal være bedre på å informere og drive 
opplæring om retningslinjene, og hvor mange med norsk grunnkurs i førstehjelp som 
minst må være til stede på forskjellige arrangementer i regi av Elevorganisasjonens 
forskjellige ledd.  
 
Ekstraordinært landsstyremøte ang. elevtinget 
På et ekstraordinært landsstyremøte i november vedtok landsstyret at årsmøtene og 
Elevtinget skulle avholdes samlet ute i fylkene. Videre har sentralstyret vedtatt å hel 
digitalisere Elevtinget, så årsmøtene rundt i fylkene blir på forskjellige tider.  
 
Med vennlig hilsen, 
Landsstyret 2020/2021  



 

Elevorganisasjonen | elev.no  Side 52 
 

 



 

Elevorganisasjonen | elev.no  Side 53 
 

Operasjon Dagsverks beretning 2020 

1. Aksjon 
 
Innledning 

Operasjon Dagsverk har opplevd et høyt engasjement og stor oppslutning i 2020. 
OD-kampanjen 2020 fikk slagordet «Push grensene». I kampanjen ønsket OD å 
sette flyktningsituasjonen i Sør-Sudan på kartet for norske skoleelever, med 
intensjon om å vise at vi alle først og fremst er ungdom og fortjener muligheten til å 
nå drømmene våre, uansett om en er ungdom i Norge, Sør-Sudan, Uganda eller på 
flukt. 

De innjobbede midlene skal gå til et utdanningsprosjekt i flyktningområder nord i 
Uganda, gjennom organisasjonen Strømmestiftelsen. Målet med prosjektet er å gi 
ungdom som har måttet flykte fra borgerkrigen i Sør-Sudan og ungdom i 
lokalsamfunnet muligheten til å bearbeide traumer og skape dialog mellom grupper 
som er i konflikt. Prosjektet vil også fokusere på utdanning og yrkesopplæring, i 
tillegg til å øke kunnskapen om hvordan en kan påvirke samfunnet rundt seg, slik at 
ungdommen selv blir endringsaktører. 

30. oktober ga ungdom over hele Norge en dag av sin egen utdanning for å jobbe for 
akkurat dette. Det var valg tatt på bakgrunn av respekt og forståelse opparbeidet 
under Internasjonal Uke 12.-23. oktober. 

I 2020 hadde Operasjon Dagsverk 411 påmeldte skoler og til sammen ca 99 500 
påmeldte elever og lærere. Dette er omtrent 15 000 færre lærere og elever enn i 
2019. Vi er likevel veldig stolte av antallet som deltok på årets aksjon, ettersom 
koronasituasjonen gjorde det vanskelig for mange skoler å delta. 

Det har likevel vært et utrolig stort engasjement rundt kampanjen, og mange som har 
ønsket å delta likevel. Korona har vist oss at vi er uløselig knyttet til resten av verden, 
og det har vært viktigere enn noen gang å vise solidaritet på tvers av landegrenser. 

Det er også viktig å påpeke at den viktigste delen av OD, informasjonskampanjen har 
vært en suksess. Med oppmerksomheten vi har fått har vi nådd ut til ekstremt mange 
og fått en helt unik mulighet til å informere om både årets prosjekt og Operasjon 
Dagsverk. Dette kunne vi ikke gjort uten det store frivillige nettverket Operasjon 
Dagsverk baserer seg på.  

OD har tre ansatte og en tillitsvalgt honorert leder, men drives i all hovedsak av 
frivillige på skole-, distrikts- og nasjonalt plan. I hovedkomiteen jobber 11 ungdom 
fulltid frivillig, i OD-styret jobber 8 frivillige, i ODs bistandsfaglige råd jobber 10 
frivillige, vi har ca.120 distriktskomitémedlemmer og ca. 3000 frivillige i skolekomiteer 
rundt i landet. 



 

Elevorganisasjonen | elev.no  Side 54 
 

1.1 Tema, prosjektvalg og samarbeidsorganisasjon 

På Elevtinget 2020, og ved prosjektvalg på skolene i forkant, fikk norske elever 
valget mellom følgende prosjekter: 

A. Livsmestring og utdanning – Uganda, Strømmestiftelsen 
B. Demokrati og deltakelse – Nepal, Utviklingsfondet 
C. Kropp, identitet og innflytelse – Nepal, Redd Barna 

Etter avstemningen ble det bestemt at det var Strømmestiftelsen som vant OD2020, 
og ble årets samarbeidspartner. Prosjektet fokuserer på traumebearbeiding, 
dialogarbeid og utdanning. Prosjektet ville opprinnelig nå 10 200 ungdom i og rundt 
flyktningområdet i Uganda, men det ser ut til at tallet er nødt til å reduseres mye på 
grunn av smittevern og et lavere innjobbet beløp. Prosjektet starter opp i disse dager, 
og vil likevel ha en betydelig positiv effekt.  

For OD er det et viktig poeng at kampanjen springer ut fra tanker og refleksjoner vi 
får fra ungdom i prosjektlandene selv. Vanligvis reiser OD-leder og 
kommunikasjonsrådgiver på en tur til prosjektlandet for å innhente informasjon til 
kampanjen, men i år ble det dessverre ikke mulig å reise. Historier om ungdom på 
flukt som pusher grensene de møter, samt mobilbilder og videoer ungdom i Uganda 
selv har tatt, ble viktige for kampanjen. 

I kampanjeperioden har vi hatt et tett samarbeid med Strømmestiftelsen. Nå skal vi i 
gang med programperioden, og første utbetaling til prosjektene har allerede skjedd. 
Utbetalingene og programarbeidet skal etter planen fortsette til og med 2024. 
Undertegnede kommer til å følge prosjektet til det er avsluttet, og bidra til at det OD 
har lovet elever i Norge skal skje, skjer. 

1.3 Skolering og seminarer 

OD gjennomfører hvert år en omfattende skolering av tillitsvalgte, både nasjonalt, i 
distriktene og lokalt på skolene. Distriktskomiteene og skolekomitémedlemmer får en 
grundig innføring i hvordan de kan gjennomføre OD, tema for kampanjen og global 
urettferdighet. I år har det vært vanskelig å arrangere seminarer. Flere 
arrangementer har blitt digitale, og noen har dessverre blitt avlyst. Vi har gjort oss 
mange nyttige erfaringer, og tror at OD likevel kan være en inngangsport for 
langvarig internasjonalt engasjement, og at læringen fra 2020 vil gjøre oss enda 
bedre i årene som kommer. 
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Under følger en oversikt over skoleringsseminarer som har blitt arrangert i år: 

Hva For hvem Hvor Når 
Overlappingssemina
r for HK 

HK19 og 
HK20 

Tøyen, Oslo 24.-26. januar 

Overlappingssemina
r for DK 

Nytt og 
gammelt DK 

19 distrikter Januar - mars 

Lederhelg  DK-ledere Tøyen, Oslo 28. februar.-1. 
mars 

Vårseminaret – 
nasjonalt 
skoleringsseminar 

DK Digitalt 27.-29. mars 

Høstseminaret DK Hadeland 
Folkehøgskole, Oppland 

3.-7. august 

Regionale 
seminarer/lokale 
seminarer 

DK 19 distrikter August/septemb
er 

Skolekomitéseminar
er 

Skolekomitee
r 

13 seminarer September 

Evalueringsseminar Skolekomitee
r 

1 digitalt seminar, 5 
evalueringsundersøkels
er 

November 

Alltinget – nasjonalt 
evalueringsseminar 

DK, HK og 
OD-styret 

Digitalt  20.-22. 
november 

 
 
Hovedkomiteen 2020 

Hovedkomiteen (HK) har jobbet fra 15.desember 2019 til 15. desember 2020. 
Komiteen jobbet deltid det første halvåret kombinert med videregående skole, og har 
fra 1. juli jobbet fulltid frivillig for OD på kontoret i Oslo. 

Hovedkomiteens oppgaver har vært: 

• Utforme profil og innhold for kampanjen 
• Oppgaver relatert til spesifikke ansvarsområder 
• Utvikle materiell (se materiell) 
• Oppfølging av distriktskomiteene 
• Skolering av tillitsvalgte gjennom seminar (se skolering) 
• Utarbeide forslag til program og innhold til lokale seminarer 
• Samarbeid med Strømmestiftelsen 
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• Pressearbeid og eksternt informasjonsarbeid 
• Foredragsturne under Internasjonal Uke (12.-23. oktober) 
• Arrangere nasjonalt evalueringsseminar 
• Grundig evaluering og innspill til neste års hovedkomite 
• Innstille på ny hovedkomite, samt anbefalt innstille på ny OD-leder 
• Gjennomføre tiltak i ODs flerårige strategi og årsplan for 2020 

Hovedkomiteen 2020 har bestått av: 

Navn Verv Ansvarsdistrikt 
Sunniva Roligheten  
Vestfold & Sogn og 
Fjordane 

Leder 
 

Markus Lønn Hansen 
Vestfold 

Lederskolering og 
distriktskomiteene 

Salten og Helgeland 

Ida Elise Gaare Nøstvold 
Finnmark 

Nasjonale seminarer og jobb Møre og Romsdal 
og  
Sogn og Fjordane 

Andrea Markussen Eriksen 
Nordre Nordland 

Nærhet og engasjement Finnmark 

Tuva Hamnes  
Helgeland 

Aksjon og film Hordaland og 
Rogaland 

Pia Bokwa Pedersen  
Nordre Nordland 

Evaluering Oslo og Akershus 

Synne Hovden  
Møre og Romsdal 

Verving, oppfølging og 
skolekomiteene 

Trøndelag 

Nora Marie Nilsen 
Hordaland 

Sosiale medier og presse Buskerud og Østfold 

Eirik Furuberg  
Hordaland 

Lærere og undervisning Troms og Nordre 
Nordland 

Tomine Stien Bartha 
Agder 

Praktiske øvelser og 
foredrag 

Vestfold og 
Telemark 

Hedda Oven Halvorsen 
Telemark 

Film og grafikk Hedmark og 
Oppland 

Aurora Gozzi Tobiassen 
Telemark 

Lokale skoleringer Agder 
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 Hovedkomiteen har gjort en helt fantastisk jobb, de har imponert og engasjert nesten 
100 000 elever og lærere. Det er i det hele tatt lite å utsette på deres arbeid. 

 
 

1.5 Distriktskomiteen 2020 

Oppgavene til distriktskomiteen har hovedsakelig vært: 

• Verving av skoler 
• Oppfølging av påmeldte skoler 
• Arrangere seminar for skolekomiteene fra de ulike skolene 
• Holde kontakt med lærere og skoleledelser i fylket 
• Pressearbeid 
• Tilrettelegge for kontakt mellom arbeidsgivere og elever  
• Holde foredrag under Internasjonal Uke 
• Arrangere lokale tiltak, aksjoner og markeringer under Internasjonal Uke 
• Gjennomføre evaluering med skolene i fylket 

 

OD er helt avhengig av å ha velfungerende distriktskomiteer for å få kampanjen ut til 
alle skolene, samt å holde kontakten med komiteene på den enkelte skole. Vi er 
derfor veldig glad for at det i 2020 har vært fungerende distriktskomiteer i alle 
distrikter. Alt arbeidet er frivillig og ulønnet. Med satsingen på skolering og styrking 
av distriktskomiteene mener OD å kunne se en positiv utvikling i kvalitet og 
kontinuitet i arbeidet til distriktskomiteene. Likevel ser vi at det i enkelte fylker er 
problemer knyttet til rekruttering av nye medlemmer. Vi har for øyeblikket ikke 
distriktskomiteer i alle distrikter, men jobber med å rekruttere ungdom som ønsker å 
ta større del i organiseringen av Operasjon Dagsverk. Det er et stort potensial i 
utviklingen av DK og man bør også i 2021 satse på styrking av leddet. Nettopp derfor 
har Operasjon Dagsverk spesifikt jobbet med å styrke distriktskomiteene våre i ODs 
flerårige strategi. Dette arbeidet skal videreføres i 2021. 
 
 
 

Oversikt over distriktskomitélederne i 2020: 
 

Distrikt Leder 
Finnmark Lucie Ariel Marie Myrheim 
Troms Lea Norderval 
Nordre Nordland Vilja Linchausen Getz 
Salten Nora Lyngmo 
Helgeland Nanna Moe 
Trøndelag Tobias Dahle 
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Møre og Romsdal Anna Kårstad Sunde 
Sogn og Fjordane Emma Areklett 
Hordaland Fredrikke Hoem Larsen 
Rogaland Emma Pernille Sørstrøm-Johansen 
Agder Randi Rostvåg Leer-Salvesen 
Telemark Ugne Joana Gaudiesiute 
Buskerud Oda Kløverød 
Oppland Jade Carolina Hauan 
Hedmark Mina Olsen 
Østfold Merjem Muratovic 
Vestfold Sigrid Haugneland Christensen 
Oslo Nora Havstein Håpnes 
Akershus Isak Kråkevik Åberg 

 
 
 

1.6 Materiell 

Hovedkomiteen produserte i 2020 følgende materiell: 

• Digital temaside: https://www.od.no/pushgrensene  
• Tre (3) fysiske og to (2) digitale foredrag 
• Tjueto (22) undervisningsoppgaver, aksjoner, og praktiske øvelser til ODs 

nettsider: od.no/oppgaver-ressurser 
• Aksjonsfilmen «Klarer du å huske alle tingene?»  
• En rekke informasjonsvideoer  
• Dokumentarfilmen «En rettferdig sjanse» med flyktningungdom fra Norge. 
• www.od.no med info om årets tema, artikler, praktisk info og ressurser til 

arrangeringen av OD (inkludert foredrag og skriv til lærere og foreldre). 
• Kampanjehandlenett 
• To (2) kampanjeplakater 
• En (1) informasjonsfolder om årets prosjekt 
• Et (1) informasjonshefte til skolekomitéen 
• Arbeidskort 
• Klistremerke 
• Plakaten «Ønsker du å kjøpe en ekstra LUFTig OD-bolle» 
• Digitale takkebrev til deltakende skoler 

 

Alt materiellet ble utviklet av hovedkomiteen og ODs sekretariat. Noen av ressursene 
er utviklet i samarbeid med Strømmestiftelsen. Visuell utforming og tilrettelegging for 
konseptutvikling ble utført av designbyrået Bielke & Yang i samarbeid med 
hovedkomiteen. 

https://www.od.no/pushgrensene
http://www.od.no/oppgaver-ressurser
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1.7  Informasjon under Internasjonal Uke 

Den mest omfattende delen av ODs informasjonskampanje er alle foredrag, 
workshops og aktiviteter som foregår på skolene under Internasjonal Uke. 

Et av ODs hovedmål er å nå ut med reflektert og god informasjon om globale 
spørsmål til ungdom i Norge. Vi ønsker å gi ungdom i Norge et riktig og nyansert 
bilde av hvorfor verden er urettferdig og hva vi kan gjøre med det. Ringvirkningene 
av Operasjon Dagsverks kampanje er store, Internasjonal Uke er derfor minst like 
viktig som pengene som blir jobbet inn. 

I tillegg til alt materiellet og skoleringen som er nevnt tidligere har OD en omfattende 
foredrags- og aktivitetsturné.  

Operasjon Dagsverk holdt over 300 foredrag under Internasjonal Uke, for å 
gi  kunnskap om ungdom på flukt, globale spørsmål og Operasjon Dagsverk. I tillegg 
tilbød vi skolene praktiske øvelser, workshops og aksjoner de kunne ta i bruk for å 
tilegne seg relevant kunnskap. Istedenfor å dra på foredragsturné med 
Strømmestiftelsen ble disse ressursene brukt på to ulike foredragsfilmer med 
tilhørende oppgaver. Dette gjorde at skoler som ikke hadde muligheten til å ta imot 
besøk likevel fikk informasjon om OD2020. Foredragsfilmene ble hyppig brukt. 

 

1.8 Presse og aksjoner 

2020 har vært et utfordrende år for OD-i presse-øyemed, i og med at pandemien har 
tatt mye plass i media. Formidlingsansvarlig i HK og OD-leder har i samarbeid med 
Strømmestiftelsen likevel nådd godt ut i lokale og nasjonale medier.  

I tillegg til tre (3) TV-sendinger har OD i 2020 fått omtrent 280 avisoppslag både 
lokalt og nasjonalt. Skolers deltakelse på OD under korona har vært høyst aktuelt, og 
mye oppmerksomhet. Totalt var det færre medieoppslag, men dette er nok grunnet få 
lokale oppslag.  
 

Det har i kampanjeperioden blitt arrangert ulike aksjoner i distriktene og på skolene. 
Lystenning, plakataksjoner og andre mindre aksjoner var blant aksjonene som ble 
avholdt. 
Av større aksjoner har Operasjon Dagsverk arrangert et fakkeltog på OD-dagen for å 
feire engasjementet. Det var her veldig tydelig at årets prosjekt også engasjerte 
positivt. Undertegnede og Strømmestiftelsen holdt appell.  

 

1.9 OD-dagen 

I forkant av OD-dagen fikk både skoler, lærere og elever informasjon om hvordan de 
kunne opprette sine egne kreative jobber på OD-dagen, ettersom vi fikk mange 
tilbakemeldinger om at det var vanskelig å finne jobb. Det var i år en markant økning 
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i elever som brukte den digitale plattformen bidra.no til å skape sine egne 
koronavennlige jobber. Eksempler er elever som lagde smykker, plukka søppel eller 
streama konserter. 

I tillegg arrangerte Hovedkomiteen en kampanje på sosiale medier og i Oslos gater 
på OD-dagen, hvor de oppfordret til å kjøpe en “ekstra LUFTig OD-bolle” denne OD-
dagen, ettersom mange elever ikke ville ha muligheten til å selge boller. 

Tross den vanskelige situasjonen har mange skoler avholdt OD-dagen, enten helt 
eller delvis digitalt. Den innjobbede summen er omtrent 30% lavere enn forventet, 
men engasjementet og solidariteten ungdom over hele Norge har vist i år er 
uvurderlig. 

 
 

2. Organisasjon 
2.1Operasjon Dagsverks styre (OD-styret) 

OD-styret er ODs øverste beslutningsorgan, og har juridisk, økonomisk og strategisk 
ansvar for aksjonen. De behandler budsjett, godkjenner programplaner for prosjekter, 
velger HK, innstiller på OD-leder, behandler personalsaker, og holder kontakten med 
OD i utlandet. Styret arbeider annerledes fra resten av organisasjonen, og er organet 
i OD der EO og OD i størst grad møtes. Kort sagt er de det organet som gjør at 
resten av OD kan konsentrere seg om å være aktivister og å lage kampanje. 

OD-styret perioden 2020/2021 er en meget kompetent gjeng, og har hatt god 
møteaktivitet. De har også vist seg å være en gjeng med et ønske om å være aktive, 
og har i stor grad vært et styre som har tatt stort ansvar. Særlig har Styret i år lagt 
ned viktig arbeid for å fortsette forbedringen av Operasjon Dagsverks valgprosess. 
Framover vil den nye valgordningen evalueres og forbedres for det kommende året.  

I tillegg var 2020 det avsluttende året for strategien vi har brukt de siste fem årene. 
Strategigruppa, bestående av OD-leder, en styrerepresentant, evalueringsansvarlig i 
HK, organisasjonsrådgiver og bistandsrådgiver, har derfor hatt ansvaret for å 
utarbeide en ny strategi. Bakgrunnen for arbeidet med strategi er å gi aksjonen en 
tydeligere retning, mulighet til å sette større tiltak ut i livet over tid. Strategigruppa har 
hatt jevnlige møter, innspillsrunder og workshops med ulike ledd (DK, HK og styret) i 
organisasjonen, og utarbeida en strategi for OD for 2021-2025. 

Strategien er blitt vedtatt, og i tida framover vil strategigruppa jobbe med å lansere 
strategien, samt utarbeide en årsplan for 2021 sammen med hovedkomiteen. 

Styremedlemmer i perioden: 
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Jens Øygarden 
Ingebrigtsen 

Styreleder med bakgrunn fra OD-styret 19/20, DK Troms, 
HK18 og som OD-leder 2019 

Sunniva M. 
Roligheten 

Leder av Operasjon Dagsverk 2020. Bakgrunn fra HK19 og 
DK Vestfold, FS Vestfold og DK Sogn og Fjordane 

Kristin Schultz Leder av Elevorganisasjonen 2020/2021. Bakgrunn fra SST 
2019/2020 og FS Nordland 

Alida De Lange 
D’Agostino 

Styremedlem med bakgrunn fra EO. Bakgrunn fra SST18/19 
og FS Hordaland, og leder av EO19/20 

Svendjar Algashi Styremedlem bakgrunn fra HK19 og DK Akershus 

Vilde Maria 
Krogvold 

Styremedlem med bakgrunn fra HK17, DK Akershus, SK 
Tangenåsen skole 

Sandra Butoyi Styremedlem med bakgrunn fra HK18, DK Telemark, FS 
Telemark og Nasjonal valgkomité 

Jakob Øvensen 
Aanderaa 

Styremedlem med bakgrunn fra HK17 og DK Oslo 

Thea Emilie Leirvik Styremedlem med bakgrunn fra HK18 og DK Sogn og 
Fjordane 

Jakob Kunze Styremedlem med bakgrunn fra SST19/20 og FS Hedmark 
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2.2 Sekretariatet 

Sekretariatet til OD er lite, men viktig for driften. I tillegg til OD-leder består 
sekretariatet av organisasjonsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og 
bistandsrådgiver. Organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver har ansvar for daglige 
økonomirutiner, søking og rapportering på ekstern støtte, ODs betalingssystem, 
nettsider og digital infrastruktur, rådgiving til hovedkomiteen og OD-leder i 
informasjonskampanjen, og andre administrative oppgaver. Bistandsrådgiver følger 
opp alle pågående prosjekter og legger til rette for valg av nye prosjekter. Det 
innebærer dialog med pågående samarbeidspartnere, alle de som er i søkeprosess 
og OD potensielle søkere. Bistandsrådgiver samarbeider tett med rådsleder om drift 
av Rådet og er sekretær for Rådet.  

De ansatte er en viktig ressurs for OD, og deres erfaring og kunnskap er viktig for 
resten av kontoret, og aksjonen for øvrig. De utgjør en kontinuitet og stabilitet på 
kontoret, og særlig deres erfaring med bistand, utviklingsspørsmål og 
informasjonsarbeid er verdifull. I løpet av 2020 har Trond Tveit jobbet som 
kommunikasjonsrådgiver på sitt tiende år. Julie Skøien har hatt sitt fjerde år som 
organisasjonsrådgiver og Rikke Iversen er på sitt syvende år som bistandsrådgiver i 
Operasjon Dagsverk. 

2.3 Operasjon Dagsverks bistandsfaglige råd (Rådet) 

Rådet har som tidligere år jobbet med oppfølging av alle ODs bistandsprosjekter. 
Rådet har behandlet programplan for OD2020, årsplaner, årsrapporter, 
oppdragsbeskrivelser for evalueringer, evalueringer og sluttrapport for 
OD2014.  Rådet behandlet åtte programskisser og syv søknader før de tre 
kandidatene til OD2021 ble valgt av OD-styret i oktober. Rådet utforsker og gir råd i 
bistandsstrategiske saker. Som ledd i dette ble det gjennomført tre planlagte 
debatter, delvis med eksterne innledere. Rådet fokuserer på ungdomsmedvirkning 
i dialog rundt alle vurderinger av planer, rapporter og evalueringer fra 
samarbeidspartnere. Det bidrar til å bygge kompetanse i OD og hos ODs 
samarbeidspartnere.   Medlemmer av OD-styret og HK har også deltatt flittig på 
møter i Rådet. Det er viktig for samhandling mellom ulike ledd i OD og bygger viktig 
kompetanse.  

Bistandsrådgiver har arrangert to partnermøter for alle ODs samarbeidspartnere. 
Temaet for begge møtene har vært tilpasning av prosjektene som konsekvens av 
Covid-19; ved å gjennomgå retningslinjer for håndtering av endringer av prosjektene 
som en konsekvens av Covid -19; utveksling av erfaringer mellom ODs 
samarbeidspartnere og diskusjon av scenarioer for 2021. Alle ODs prosjekter er 
berørt av Covid-19 og tilpasset den nye virkeligheten.  Det er viktig for OD at 
partnerne våre drar nytte av hverandres kompetanse. OD legger til rette for dette 
gjennom åpen dialog.  
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I 2020 har OD hatt følgende pågående prosjekter:  

• Utviklingsfondet 2014: Malawi og Etiopia 
• Amnesty International Norge 2015: Argentina, Chile og Peru 
• SAIH 2016: Colombia 
• Naturvernforbundet og Natur og Ungdom 2017: Nigeria 
• KFUK-KFUM Global 2018: Palestina 
• Caritas Norge 2019: DR Kongo 

 

Alle pågående OD- prosjekter er justert som en konsekvens av Covid-19.  

3. Operasjon Dagsverk 2021 
2021 blir et spennende år for Operasjon Dagsverk. Planleggingen av kampanjen er i 
gang, og jeg er trygg på at den nye hovedkomiteen kommer til å gjøre sitt ytterste for 
å arrangere nok en vellykket OD-kampanje. Internasjonal Uke blir i 2021 fra 18.-29. 
oktober og OD-dagen faller på den 4. november. Alle skoler anbefales å melde seg 
på så fort som mulig for å skape tid og rom for planlegging og god gjennomføring. 
Dette gjøres via www.od.no.  

Søkerne til OD 2021 er:  

A. Ungdom bygger demokrati – Nepal, Utviklingsfondet 
B. Ungdom på kant med loven – Sør-Afrika, KFUK-KFUM Global 
C. Utdanning på egne premisser – Colombia, SAIH 

Alle tre har gått igjennom en grundig søknadsprosess i Operasjon Dagsverks 
bistandsfaglige råd og anses alle som meget gode prosjekter i tråd med ODs 
bistandsfaglige retningslinjer. Søknadene har også blitt godkjent og sendt videre av 
OD-styret. Alt ligger til rette for et godt samarbeid og en spennende kampanje i 2021! 

4. Oppsummering  
2020 har i sum vært et utfordrende, men spennende år for Operasjon Dagsverk. Vi har 
måttet tenke nytt rundt alt fra seminarer til jobber på OD-dagen. Likevel har vi klar å 
engasjere 100 000 elever og lærere i årets aksjon for en rettferdig sjanse for ungdom på 
flukt.  

Alle ledd har stått på i året som gikk, gjennom strategisk verving og oppfølging, 
grundige skoleringer og ikke minst kreative løsninger når vi har måttet komme opp 
med det. Hovedkomiteen 2021 er en svært kompetent og hardtarbeidende gjeng, 
som kommer til å gjøre viktig arbeid for Operasjon Dagsverk. Det samme kan også 
sies om medlemmene i distriktskomiteene. Jeg føler meg trygg på at OD går et godt 
år i møte, med Hedda Oven Halvorsen i spissen. 
 
03.02.2021 
Sunniva M. Roligheten 
Leder for Operasjon Dagsverk 
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Valgkomiteens beretning 

 

Om Valgkomiteen 
 
Sammensetning 
 
Valgkomiteen er sammensatt av personer med erfaring fra flere ledd i 
Elevorganisasjonen. Samlet har komiteen ulik fartstid, i tillegg til erfaring fra en rekke 
andre organisasjoner. Dette gir oss muligheten til å gjennomføre en omfattende 
valgprosess sett fra flere perspektiver, og gir oss et godt grunnlag for å håndtere det 
krevende arbeidet.  
 

Valgkomiteen har i perioden 2020-2021 bestått av: 
 
Sigrid Øverby, 19  
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen 2020/2021 
Politisk nestleder, Elevorganisasjonen i Innlandet 2019/2020 
Politisk nestleder, Elevorganisasjonen i Hedmark 2019/2020 
Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Hedmark 2018/2019 
 

Sigrid tar bachelor i journalistikk ved Oslomet.  
 

Ida Pollestad Brunes, 20 
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen 2020/2021 
Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 2019/2020 
Valgkomiteleder, Elevorganisasjonen i Rogaland 2018/2019 
Fylkesleder, Elevorganisasjonen i Rogaland 2018/2019 
1. nestleder, Elevorganisasjonen i Rogaland 2017/2018 
 

Ida tar årsstudium i tysk ved Universitetet i Oslo. 
 

Sondre Elstad Berntzen, 23 
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen 2019/2020 og 2020/2021 
Varamedlem i Valgkomiteen, Elevorganisasjonen 2018/2019 
Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 2017/2018 
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen i (Nord-)Trøndelag 2017/2018 og 2018/2019 
Fylkesleder, Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2016/2017 



   

Elevorganisasjonen | elev.no  Side 66 

Sondre studerer Cyber Security ved NTNU i Gjøvik. 
 

 

Markus Mistereggen, 21 
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen 2019/2020 og 2020/2021 
Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 2018/2019 
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen i Oppland 2018/2019 
Politisk nestleder, Elevorganisasjonen i Oppland 2017/2018 
 

Markus jobber som taktekker i Gjøvik. 
 

John Victor Nicacio Pereira, 20 (varamedlem) 
Varamedlem i Valgkomiteen, Elevorganisasjonen 2020/2021 
Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 2019/2020 
Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Buskerud 2018/2019 
 

John studerer administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. 
 

Benedicte Marie Finneide, 19 (varamedlem) 
Varamedlem i Valgkomiteen, Elevorganisasjonen 2020/2021 
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen i Trøndelag 2019/2020 og 2020/2021 
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen i Nordland 2019/2020 
Leder, distriktskomiteen til Operasjon Dagsverk i Salten 2018 
Medlem, distriktskomiteen til Operasjon Dagsverk i Salten 2017 
 

Benedicte er lærling i Mo i Rana.  
 

Mandat og funksjon 
 
Mandatet til Valgkomiteen blir beskrevet i Arbeidsprogrammet. I Arbeidsprogrammet 
står følgende:  
 

9.9 Valgkomiteen skal innstille ovenfor Elevtinget og Landsstyret på alle sentrale verv 
som har grunnlag i vedtektene og skal være representert på alle sentrale arrangementer 
i regi av Elevorganisasjonen. Valgkomiteen skal også drive kartlegging av 
organisasjonen.  
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Valgkomiteen er organet som har fått i oppdrag av Elevtinget å finne, og innstille på et 
nytt sentralledd i Elevorganisasjonen. Sentralleddet består av Sentralstyret, 
Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og OD-styret. Dette er et oppdrag som tradisjonelt 
strekker seg over hele året med både kartlegginger og selve valgprosessen.  
 
Aktivitet i Valgkomiteen 
 

Valgkomiteen har vært opptatt av å legge til rette for en god valgprosess for alle 
involverte. Dette er noe vi har diskutert internt i komiteen, og sammen med ulike ledd 
av organisasjonen.  
 

Årets Valgkomite har hatt et stort fokus på å være ressurs for de lokale valgkomiteene. 
Selve skoleringsbiten her har vært noe vanskeligere, fordi vi ikke har fått møtt 
komitemedlemmene rundt omkring i fylkene. Likevel har vi hatt stort fokus på å være 
lett tilgjengelige. Både ved å ha en plattform hvor alle medlemmene er samlet, men 
også bare ved å enkelt kunne nås på e-post og andre meldingstjenester. I skrivende 
stund arbeider vi med digitale ressurser som skal sendes ut til valgkomiteene i fylkene i 
grei tid før årsmøtene avholdes.  
 

Valgkomiteen har vært til stede som observatører på alle landsstyremøter som har blitt 
avholdt denne perioden. Under det tredje landsstyremøtet (LS03) behandlet 
Landsstyret en sak om valgkultur, fremmet av oss. I tillegg har det ved flere 
landsstyremøter blitt avholdt suppleringsvalg til sentralleddet. Suppleringsvalg har blitt 
brukt til plasser som ikke ble fylt under Elevtinget 2020, eller i de tilfeller hvor 
tillitsvalgte har trukket seg fra sitt verv. Det er da Landsstyret som velger, etter 
innstilling fra Valgkomiteen.  
 

Kartlegging 
 
En viktig del av arbeidet til Valgkomiteen er å drive kartlegging av organisasjonen. Dette 
gjøres, for å sikre et godt grunnlag til den endelige innstillingen. Formålet med 
kartleggingene vi har gjennomført i år har vært å skaffe en oversikt over hva ulike ledd 
mener at organisasjonen bør fokusere på fremover, hvordan organisasjonen skal ledes 
og ikke minst få en oversikt over hva som fungerer, og ikke fungerer med dagens 
sammensetning og praksiser. 
 

Det har blitt avholdt kvalitative kartlegginger med Sentralstyret og Landsstyret. Her har 
vi snakket med de ulike personene som sitter i styrene, for å gjennomføre 
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dybdeintervjuer. Fordelen med dette er at vi har fått konkret informasjon, fått fram 
større tanker, og fått muligheten til å få utdypet svarene vi har fått.  
 

I tillegg til intervjukartleggingene som ble avholdt i høst, har Valgkomiteen sendt ut en 
digital kartleggingsundersøkelse til alle som sitter i fylkesstyrer i Elevorganisasjonen. 
Dette gir oss en mulighet til å få et bredere blikk på organisasjonen, uten at det kreves 
enorme ressurser fra Valgkomiteen sin side.  
 
Arbeid fremover 
 
Etter Elevtinget ønsker vi i Valgkomiteen å gjennomføre en kartlegging av 
valgprosessen. Dette ønsker vi å få til, slik at vi kan bli bevisst på hvordan kandidater og 
andre involverte opplever valgprosessen, og for å kunne avdekke ulemper med 
praksisen som brukes i dag. Det er viktig å få gjennomført dette så raskt som mulig, da 
valgprosessen fremdeles sitter langt fremme i minnet til de involverte. Det er planlagt at 
dette arbeidet skal overføres til neste års valgkomite, slik at man til neste år har god 
kunnskap om kandidatenes opplevelse av valgprosessen, for å sikre en trygg og åpen 
valgprosess videre.  
 

Valg av nytt sentralledd 
 

Hovedoppgaven til Valgkomiteen er å innstille på et nytt sentralledd til Elevtinget. Før 
jul brukte Valgkomiteen en del tid på å diskutere valgkulturen i organisasjonen. Dette 
ble drøftet med både Sentralstyret og Landsstyret. Dette gjør vi for å skape et best 
mulig grunnlag for å skape en god opplevelse for alle de involverte i valget.  
 

1. januar ble det sendt ut e-post til hele organisasjonen om at det var mulig å stille til 
valg til Elevtinget.   
 

Før Valgkomiteen kommer med sin innstilling til nytt sentralledd skal alle kandidatene 
gjennomgå en nokså omfattende intervjuprosess. I første omgang gjennomføres et 
standardisert førstegangsintervju med alle kandidatene. Formålet med disse intervjuene 
er å bli kjent med kandidatenes, og deres styrker og svakheter, samt kandidatenes 
tanker for organisasjonen fremover. Etter førstegangsintervjuet følger 
andregangsintervjuet som er tilpasset hver enkelt kandidat. Formålet med 
andregangsintervjuet er å få dypere tanker, samt å danne oss et bilde av hvilke 
kandidater som passer sammen, hvem som ønsker å gjennomføre de ulike oppgavene, 
samt å finne ut hvem som har de egenskapene organisasjonen etterlyser. Valgkomiteen 
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kan også gjennomføre samtaler eller kalle inn til tredjegangsintervju dersom vi ser det 
som nødvendig.  
 

Tidligere år har det blitt gitt case-oppgaver til kandidatene. Dette vil vi i noen grad 
videreføre også i år, men på en annerledes måte enn tidligere. Valgkomiteen i år vil se 
på nye løsninger for å komme fram til den kunnskapen de fysiske casene tidligere år gitt 
oss.  
 

Etter å ha gjennomført de ulike trinnene som valgprosessen består av, vil vi legge fram 
en helhetlig innstilling til sentralleddet i Elevorganisasjonen. Tidligere år har dette blitt 
gjort under Elevtinget, men knyttet til dagens situasjon, er det bestemt at Valgkomiteen 
sin innstilling skal legges fram i forkant av møtet. Valgkomiteen har også mulighet til å 
innstille på å oversende eller å lukke enkelte plasser. Dette kan gjøres dersom vi i 
Valgkomiteen ikke finner noen som egner seg til plassene, eller at det ikke blir 
nødvendig å fylle alle plassene.  
 

Valgombudet for EET21 er Eline Svendsen. Hun kommer til å være tilgjengelig for 
kandidatene under hele valgprosessen. Eline kan kontaktes på valgombud@elev.no eller 
på telefon: 412 75 656. 
 

Valgsidene på nettsiden er oppe og går, og dere kan få et innblikk i kandidatene til årets 
sentralledd på www.elev.no/valg.  
 

Valget skjer på Elevtinget. Vi håper at Elevtinget ved veis ende sier seg fornøyd med 
vårt arbeid. Til sist er det opp til dere å bestemme hvem som skal føre organisasjonen 
videre den kommende perioden. 
 

Godt valg! 
 

Vennlig hilsen, Valgkomiteen 
 

Sigrid Øverby 
Ida Pollestad Brunes 
Sondre Elstad 
Markus Mistereggen 
John Victor Nicacio Pereria 
Benedicte Marie Finneide 

mailto:valgombud@elev.no
http://www.elev.no/valg
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Generalsekretærs beretning 
 
Denne beretningen orienterer elevtinget om forvaltningen av Elevorganisasjonen sine 
midler og aktivitet tilknyttet til Elevorganisasjonens økonomi og administrasjon siden 
sist elevting. 
 
Økonomi og aktivitet i organisasjonen går hånd i hånd og økonomien avgjør hvordan 
Elevorganisasjonen prioriterer arbeidet sitt. Gjennom god og stødig økonomistyring kan 
vi nå de målene vi har satt oss med de midlene vi har. 
 
På tross av varierende økonomisk stabilitet gjennom tidene har Elevorganisasjonen hatt 
en positiv utvikling og ryddet opp i organisasjonens systemer det siste tiåret. Det har vi 
blant annet gjort gjennom opparbeiding av egenkapital og gode rutiner knyttet til det 
økonomiske og administrative arbeidet. 
 
Elevorganisasjonen er under daglig styring av leder og generalsekretær, med 
sentralstyret som ansvarlig organ. Landsstyret vedtar budsjett, og blir gjennomgående 
oppdatert på organisasjonens økonomiske situasjon. 
 
Elevorganisasjonen har avvikende regnskapsår som følger sentralstyrets periode, fra 1. 
juli til 30. juni.  
 
Økonomisk situasjon 
 
De fleste budsjettpostene har gått som normalt, men grunnet situasjonen med 
hjemmekontor og korona, har flere arrangementer ikke blitt avholdt og dette har gitt 
utslag for årets økonomiske drift. Dette har blant annet bydd på en del utfordringer for 
organisasjonens sekretariat, særlig knyttet til gjennomføringen av arbeidet på 
hjemmekontor. 
 
Utover i perioden har den økonomiske planleggingen gjentatte ganger blitt satt på 
prøve som følge av koronasituasjonen. Årets arrangementplanlegging har vært svært 
krevende, da blant annet Elevtinget også må gjennomføres i nytt format. Dette har hele 
tiden blitt bestemt av smittesituasjonen i landet, og de pålegg som har kommet fra 
både lokale og nasjonale myndigheter.  
 
Etter årsrevisjonen høsten 2020 gikk Elevorganisasjonen 95.000, - kr i overskudd. En 
god egenkapital inneholder nok til å kunne sørge for videre drift om organisasjonen 
skulle havne på en økonomisk smell. For å oppnå dette målet har Elevorganisasjonen 
fortsatt fokuset på å vedlikeholde organisasjonens faste rutiner og begrense 
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unødvendige kostnader. For eksempel ble det ført strengere oppfølging av å måtte 
reise med billigste reisevei på oppdrag på vegne av organisasjonen. Egenkapitalen var 
ved endt periode 2019-2020 på 2.733.578, - kr. Dette skyldes i stor grad nedstengingen 
av landet i mars 2020, og at Elevorganisasjonen i den forbindelse brukte mindre penger 
frem mot 1. juli 2020. 
 
Den økonomiske situasjonen til Elevorganisasjonen er stabil. Selv om man har en stor 
egenkapital er det likevel viktig at vi fremover er sparsommelige der vi kan for å sørge 
for at vi bruker pengene våre smart. Det vil kunne gi trygghet i økonomien og 
muligheter til å satse der det trengs. 
EO-fondet 
 
Elevorganisasjonen deler ut hvert år flere millioner midler gjennom vårt mest brukte 
medlemstilbud: EO-fondet. I likhet med tidligere år har fondet vært bestående av midler 
fra LNU (Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner) gjennom Frifond-ordningen 
“Frifond Organisasjon” som LNU forvalter. Vi fikk totalt 2,673,313, - kr fra LNU. 
 
Etter retningslinjene til LNU kan organisasjonen ta ut fem prosent av de tildelte 
FriFonds-midlene til administrasjon. Dette har vi valgt å gjøre i år og midlene har gått til 
deler av lønnen til organisasjonssekretærene våre som driver det daglige, administrative 
arbeidet med EO-fondet. 
 
EO-fondet 2020 har vært, etter lang etterspørsel, det første fondet med en så godt som 
digital søknadsprosess. De interne rutinene for å arbeide med fondet har blitt ryddet 
opp i og heldigitalisert. Vi har opplevd den nye ordningen med at medlemsskolene 
fakturerer oss som en suksess, og ønsker å videreføre denne ordningen. Som et nytt 
prosjekt har omstruktureringene også bydd på noen utfordringer, men løpende 
evaluering av EO-fondet underveis har gitt oss mulighet til å rette opp disse til neste års 
utdeling. Vi har i år ikke fått delt ut alle midlene, dette skyldes i hovedsak at skolene ikke 
har fakturert oss som følge av koronapandemien, og at tenkte tiltak ikke lengre var 
gjennomførbare. Vi håper på mer normale tilstander til neste år, og vi ønsker dere lykke 
til med søknadene! 
 
Under finner dere tabeller og oversikter over EO-fondet 2020: 
 

Antall innvilgede søknader 228 

Antall ikke innvilgede søknader 127 

Antall ikke behandlede søknader 0 

totalt antall søknader 394 
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*Da EO-fondet ble tomt for midler sluttet vi også å behandle søknader. Vi har sendt mail 
til alle som søkte og ga beskjed om dette.  

 Totalsum innvilget, Åpen Kategori 2.455.213, - 

Totalsum innvilget, OD 223.00, - kr 

Totalsum innvilgede søknader 2.678.313, - kr 

Totalt utbetalte midler 2.072.387, - kr 

Drifts- og prosjektstøtte 
 
Elevorganisasjonen har i flere år søkt driftsstøtte fra Utdanningsdirektoratet. Denne 
perioden fikk vi innvilget 2.876.000, - kr fra Utdanningsdirektoratet. Det tilsvarer at 
driftstøtten har vært så godt som stabil sammenliknet med året før, hvor den var på 
snaue 25.000, - kr mer. Elevorganisasjonen mottar driftsstøtten gjennom to 
utbetalinger i året, hvor den første utbetalingen gjøres i mars og den andre i august. 
Driftstøtten vår ligger i statsbudsjettet 2020 under posten “75 Grunntilskott” i 
kunnskapsdepartementets budsjett. 
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År Beløp 

1999 1.000.000, - kr 

2000 1.000.000, - kr 

2001 1.000.000, - kr 

2002 1.150.000, - kr 

2003 1.150.000, - kr 

2004 1.150.000, - kr 

2005 1.150.000, - kr 

2006 1.150.000, - kr 

2007 1.400.000, - kr 

2008 1.460.200, - kr 

2009 2.024.450, - kr 

2010 2.089.000, - kr 

2011 2.154.000, - kr 

2012 2.113.000, - kr 

2013 2.400.000, - kr 

2014 2.500.000, - kr 

2015 2.580.000, - kr 

2016 2.925.000, - kr 

2017 2.800.000, - kr 

2018 2.875.000, - kr 

2019 2.900.000, - kr 

2020 2.905.000, - kr 

2021 2.876.000, -  kr 
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Elevorganisasjonen har fått innvilget momskompensasjonssøknaden vi sendte inn for 
2019. Momskompensasjon er en støtteordning som gis av Lotteri- og stilftelsestilsynet. 
Målet med ordningen er at frivillige organisasjoner ikke skal måtte betale merverdiavgift 
på varer og tjenester som er kjøpt i Norge. Dette er den sjette perioden 
Elevorganisasjonen får en slik kompensasjon, noe som gir større inntekter i budsjettet. 
Elevorganisasjonen fikk i år innvilget totalt 365.714, - kr. 
 
I denne perioden har Elevorganisasjonen også mottatt prosjektstøtte fra Partnerskap 
Mot Mobbing. Siden 2016 har vi mottatt rundt 1.500.000, - kr fra partnerskapet. 1,2 
millioner av disse midlene har gått til utviklingen og produksjonen av nettsiden 
videltar.no. Nettsiden er utarbeidet med Elevorganisasjonenes visuelle utrykk. Den er 
ment som et verktøy for brukermedvirkning for foreldre, lærere, elever osv. i skolen. 
50.000, - kr er satt av for videre drift av nettsiden.  
 
Fylkeslagsøkonomi 
 
Siden 2013 har Elevorganisasjonens fylkeslag vært underlagt sentral økonomisk 
administrasjon. Det betyr at organisasjonssekretærene og generalsekretær disponerer 
bankkontoene til alle fylkeslag og gjør, i samarbeid med leder og øk.ans, alle 
utbetalinger i hele organisasjonen. Organisasjonssekretær er nødt til å ha godkjenning 
fra både  
fylkesleder og økonomiansvarlig før enhver utbetaling i fylkeslagets konti. Fylkeslaget 
har ansvar for søking av driftsstøtte, registrering av Brønnøysundregisteret, oppfølging 
av budsjett og rapportering.  
 
Vedtak om sentral økonomisk administrasjon ble fattet i sentralstyreperioden 2012-2013 
på bakgrunn av mange år med dårlige rutiner rundt økonomien i 
fylkeslagene.  Ordningen fungerer svært godt og generalsekretær opplever god kontroll 
og økt interesse rundt økonomi i flere ledd av organisasjonen. Dette er en ordning som 
medfører mye arbeid for generalsekretær og organisasjonssekretærene, spesielt etter 
regionreformen og introduksjonen av lokallag i organisasjonen. For å kunne lette 
arbeidstrykket på denne fronten er det blitt lagt ned mye innsats i å optimalisere 
prosessen. Ved slutten av perioden vil de nye tiltakene som er gjort evalueres samt vil 
det bli lagt en slagplan for videre forbedring av den økonomiske administrasjonen for 
fylkeslagene. 
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Sentralstyret og økonomi 
 
Sentralstyret står juridisk ansvarlig for Elevorganisasjonen sin økonomi, mens 
generalsekretær administrerer midlene og handler på bakgrunn av vedtak gjort av 
Elevtinget, landsstyret og sentralstyret. På grunn av dette er det viktig at sentralstyret 
og landsstyret har god innsikt i økonomien og kan påpeke eventuelle feil eller mangler. 
Generalsekretær orienterer om det viktigste som skjer på den økonomiske fronten på 
alle sentralstyremøter, landsstyremøter og i alle situasjoner der det er relevant. Budsjett 
og regnskap blir vedtatt og godkjent av landsstyret.  
   
Etter råd og veiledning med vår revisor, RSM Norge AS, har vi brukt tid på å bygge opp 
sterke og gode økonomiske rutiner i organisasjonen og utvikler oss stadig på dette 
området. Elevorganisasjonen fikk én merknad til regnskapet for peridoen 2019-2020. 
Dette var en merknad til at rutinene for fakturering av deltakelse på Elevtinget 2020 ikke 
var gode nok. Merknaden er fulgt opp og rettet opp i. Vi viderefører det gode arbeidet 
som er opparbeidet de siste årene og vil fortsette å søke råd fra vår revisor slik at vi til 
enhver tid utarbeider bedre rutiner og retningslinjer. 
 
Korona 
 
Perioden 2020/2021 har så langt vært langt mer preget av koronapandemien, enn det 
man så for seg sommeren 2020. Kort tid etter sentralstyret troppet på etter 1. juli kom 
de første anbefalingene om hjemmekontor. Sentralstyret ble da sendt ut i 
hjemmekontor, og dette medførte at det daglige arbeidet ble mer utfordrende og for 
flere av styremedlemmene ble dette en hard overgang. Den generelle driften av 
organisasjonen har tross utfordringer vært mulig å gjennomføre, men pandemien har 
gitt større utslag når det kommer til arrangementer både rettet mot tillitsvalgte og 
medlemsmassen. Dette har gjort at Elevorganisasjonen i perioden 2020-2021 har brukt 
mindre penger på arrangementer enn forventet, og at man i etterkant av Elevtinget 
2021 vil gjennomføre en budsjettrevisjon. 
 
Vi har derimot brukt en del midler for å tilrettelegge for hjemmekontor både for 
sentralstyret og de ansatte på kontoret. Dette har i all hovedsak bestått av å kjøre ut 
kontorutstyr til de av styremedlemmene som har ønsket dette og annen tilrettelegging i 
form av innkjøp av diverse kontorartikler.   
 
Elevtinget har denne perioden blitt særlig påvirket av koronasituasjonen. 
Planleggingen av årets elevting har siden starten vært svært utfordrende 
grunnet kravet om vedtaksdyktighet og utfordringen rundt oppmøte. Vi jobbet 
først frem en løsning der Elevtinget 2021 skulle avholdes i 11 fylker, og være et 
deldigitalt arrangement. Men med lockdown situasjonen i slutten av januar ble vi 
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nok en gang tvunget til å tenke nytt om Elevtinget. Etter grundig drøfting ble det 
bestemt at arrangementet skal avholdes heldigitalt 10. mars. Dette er for å sikre 
vedtaksdyktigheten til møtet, samt skape forutsigbarhet rundt arrangementet 
uavhengig av smitteverntiltakene i mars. 
 
Avslutningsvis  
 
På de aller fleste områder har Elevorganisasjonen en god og trygg økonomistyring. Vi 
har gode forutsetninger for videre drift av organisasjonen, men kan alltid forbedre oss. 
Arbeidet som er lagt ned for å rydde opp i og forbedre de mange økonomiske og 
administrative systemene våre må fortsettes med. Det er et langsiktig og kontinuerlig 
arbeid å heve kvaliteten på de rutinene vi har. Når noe gjøres riktig bidrar det til å frigi 
ressurser som igjen gir oss mer tid til å fokusere på andre viktige områder. Fokuset på å 
kutte kostnader på de største utgiftene våre som elevtinget og unødvendige 
ekstrakostnader har vist seg å være verdifulle endringer. Vi kan i større grad ta oss råd 
til å satse på enkelte felt som kompetanseheving av tillitsvalgte, bedre arbeidsforhold 
for sentralleddet på vårt sentrale kontor og et billigere elevting for medlemmene våre å 
delta på. Samtidig har koronapandemien bydd på en del utfordringer, men grunnet vår 
opparbeidede økonomiske stabilitet vil ikke dette medføre noen konsekvenser for den 
videre driften av Elevorganisasjonen. 
 

Elevdemokratisk hilsen, 
Ola W. Nyhus 
Generalsekretær 
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Desisjonskomitéens beretning 

1. Om Desisjonskomiteen 

1.1 Sammensetning 

Desisjonskomiteen er sammensatt av personer med erfaring fra alle deler av 
organisasjonen, både fra sentralt og lokalt plan. Samtidig innehar ingen av oss verv i 
organisasjonen i dag som innebærer å delta i det daglige arbeidet. Det gir oss evnen til å 
forstå arbeidet som blir gjort, samtidig som vi kan se organisasjonen med 
tilskuerperspektiv. På den måten har vi gode forutsetninger for å bidra med mer 
uavhengige vurderinger av organisasjonen enn de andre organene. 

Desisjonskomiteen består av: 

Leder 
Fredrick Ian Doak, 21 år 
Studerer biomedisin ved Høyskolen Kristiania 
Desisjonskomiteen i Elevorganisasjonen 19/20   
Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 18/19 
Elevorganisasjonen i Buskerud 17/18 
 

Medlem 
Per Roppestad Christensen , 21 år 
Studerer design ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo 
Generalsekretær i Elevorganisasjonen 19/20 
Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 18/19  
Elevorganisasjonen Rogaland 16/18 
 

Medlem 
Tor Ole Bjerkan , 22 år 
Studerer Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet  
Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 19/20  
Elevorganisasjonen i Trøndelag 18/19 
 

Vara - fungerende medlem 
Sander Marken, 20 år 
Tjenestegjør i Hans Majestet Kongens Garde 
Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 19/20 
Elevorganisasjonen i Nordland 18/19 
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1.2 Mandat og funksjon 

Desisjonskomiteens mandat kommer fra vedtektene. Mandatet sier noe om hva 
desisjonskomiteen er og hva komiteen skal gjøre i løpet av en perioden. Mandatet er som 
følger:   

§ 52a  Desisjonskomitéen er Elevorganisasjonens kontrollorgan og det eneste organ 
med tolkningsrett. Desisjonskomitéen skal kontrollere at organisasjonen fungerer 
etter vedtektenes ånd og at Elevtingets og Landsstyrets vedtak blir iverksatt. 

 

§ 52b  Desisjonskomitéen tolker Elevorganisasjonens vedtak, grunndokumenter og  
styringsdokumenter ved behov. Tolkningene må være enstemmig i 
Desisjonskomitéen. Alle tolkninger til Vedtektene sendes automatisk som forslag 
til neste Elevting. 

 

§ 54a  Desisjonskomitéens medlemmer har samlet eller enkeltvis rett til å møte i alle 
Elevorganisasjonens organer. Desisjonskomitéen har talerett i alle saker, men 
kan ikke uttale seg meningsbærende utover saker som gjelder 
Desisjonskomitéen mandat og arbeidsoppgaver. 

 

§ 54b  Desisjonskomitéen kan kreve å få innsyn i referat og andre relevante dokumenter 
fra alle organisasjonsledd i Elevorganisasjonen. 

2. Innledning 

Desisjonskomiteen sin beretning til Elevtinget er annerledes enn andre beretninger. Vår 
beretning er en rapport til Elevtinget om hvorvidt styringsdokumentene vedtatt av 
tidligere elevting er oppfylt eller ikke. Det er da naturlig at beretningen fra 
desisjonskomiteen fokuserer på de forholdene i styringsdokumentene som ikke har blitt 
gjennomført eller har svakheter i den grad de har blitt gjennomført. Beretningen vil i 
liten grad inneholde det organisasjonen har fått til i løpet av perioden da dette kan leses 
i andre beretningen fra de organene, komiteene eller utvalgene det skulle gjelde.  
 

Selv om desisjonskomiteen retter kritikk på flere områder i organisasjonen skal ikke 
dette oppfattes som kritikk til enkeltpersoner. Vårt mål og oppgave er å komme med 
konstruktive tilbakemeldinger som kan hjelpe beslutningstakerne i organisasjonen, og 
informere Elevtinget om hvordan ståa i organisasjonen er slik at dere kan ta informerte 
valg. Vi tar gjerne imot spørsmål til beretningen. Da kan vi nås via deskom@elev.no. 
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Periodene 2020-2021 har vært en unik periode for Elevorganisasjonen. Koronaviruset 
har preget organisasjonen på flere områder. Det har vært enkeltpunkter i 
styringsdokumentene som ikke har vært forsvarlig å ta for seg grunnet 
smittevernsrestriksjoner. Disse punktene vil i liten grad kommenteres i beretningen da 
dette ikke er en mangel på gjennomføring, men et tiltak for å ikke bryte nasjonale og 
lokale retningslinjer for smittevern. 

3. Sentralleddet  

3.1 Politikk 

Elevorganisasjonenes politiske arbeid handler om å påvirke politikere, uttale seg i media 
og skape oppmerksomhet rundt de sakene Elevtinget vedtar. For å gjøre dette vedtar 
Elevtinget to grunndokumenter som sier hva Elevorganisasjonen skal mene. Politisk 
måldokument er et større dokument som inneholder alle våre meninger. Politiske 
prioriteringer er tre større saker som skal være våre politiske hovedsatsninger. Det 
vedtas én ny prioritering på hvert Elevting og denne varer i tre år. 
 

For å lese om fylkeslagenes arbeid med politikk se 4.1. 
3.1.1 Generelt 

Elevorganisasjonen gjør jevnt over et veldig godt politisk arbeid og er synlige i relevante 
politiske saker. Som alt annet har denne periodens politiske arbeid blitt spesielt påvirket 
av koronavirus pandemien. Perioden har blant annet bydd på tre større politiske 
prosjekter vi ønsker å trekke frem; arbeid med statsbudsjettet, forberedelser til 
stortingsvalget i 2021 og kampanjen for å avlyse eksamen. 
 

I noen store politiske saker ser vi at Elevorganisasjonens sentralledd jobber strategisk 
og langsiktig. I forkant og under statsbudsjettdagen var sentralleddet spesielt synlige 
på sosiale medier. Man forsøkte å skape overskrifter og spre vårt budskap på en av de 
travleste politiske dagene i året. Her er det lagt ned et godt arbeid for å påvirke 
langsiktig. Liknende arbeid så vi også alt før jul i 2020 da man startet å prate med 
partier om stortingsvalget i 2021. Her gjenstår det åpenbart en god del tid til 
stortingsvalget, men man er likevel tidlig ute for å kunne påvirke partiprogrammene. 
Dette ser vi på som et godt stykke arbeid vi ønsker å berømme. 
 

De største overskriftene Elevorganisasjonen har skapt hittil i perioden har uten tvil 
omhandler kampanjen for å avlyse eksamen. Her vitnes det til at man har vært frempå 
og skapt gode caser. Arbeidet med dette har også ledet til større følgertall for 
Elevorganisasjonen på sosiale medier. Når det kommer til det faktiske arbeidet for å 
avlyse eksamen har dette foregått for det meste i møter og annen dialog med aktuelle 
skoleparter som Utdanningsdirektoratet ol. Dette har til nå ledet til gjennomslag i 
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sektoren. Vi venter også spent på å se hvordan saken lander til slutt hos politikerne. 
Desisjonskomiteen savner likevel synlighet i media fra Elevorganisasjonen etter hvert 
som at saken har tatt av. Det finnes to perspektiver ved politisk arbeid, det ene ligger i 
møter med beslutningstakerne, det andre er i personers oppfatning. Elevorganisasjonen 
var tidlig ute med å ta eierskap til denne saken. Siden den har blitt større ser vi at andre 
partier og organisasjoner får medieoppmerksomheten organisasjonen burde ha fått. 
Over nyttår har det stilnet litt til og vi skulle ønsket å sett et mer proaktivt og synlig 
arbeid fra Elevorganisasjonen i denne saken. 
 

Vi opplever en trend vi har sett over flere år at Elevorganisasjonen stadig arbeider mer 
og mer med politikk gjennom diverse møtevirksomhet og faller i fra i klassisk 
mediearbeid. Det er bra at organisasjonen er til stede i riktige arenaer og møter de rette 
folkene. Denne trenden har likevel gått utover vår synlighet i media og hvordan vi 
starter våre egne saker der. Vi savner flere saker hvor Elevorganisasjonen setter 
dagsorden og arbeider proaktivt med organisasjonens politikk. Det er uheldig overfor 
Elevtinget at arbeidet med politisk måldokument og politiske prioriteringer går saktere 
siden man ikke er synlige nok i media med dem. 

3.1.2 Politisk prioriteringer og politisk måldokument 
Politiske prioriteringer og politisk måldokument er grunnsteinene til 
Elevorganisasjonenes politiske arbeid. Denne perioden har organisasjonen vært dyktig i 
noen store politiske saker, men vi savner mer synlighet rundt resten av 
organisasjonenes politikk. Dette er en utfordring i hele organisasjonen, både hos hele 
sentralstyret, fylkeslag og lokallagene. Det har vært en trend over flere perioder at man 
ikke har arbeidet like målrettet med politisk måldokument som man skulle ønske. Vi 
håper hele organisasjonen får til å arbeide bredere om vår politikk etter Elevtinget og i 
den kommende perioden. 

3.2 Arbeidsprogram  

Arbeidsprogrammet i Elevorganisasjonen sier hva som skal gjøres av hvem, når det skal 
gjøres og noen steder hvordan det skal gjøres. Dokumentet er delt inn i ulike kategorier 
som forteller hvilket område det gjelder, og hvilket ledd av organisasjonen som skal 
gjennomføre arbeidsoppgaven. Denne inndelingen fordeles på “sentralstyret”, 
“organisasjonen”, “fylkeslagene” og “lokallagene”. Punktene i arbeidsprogrammet er 
varierte. De skal i helhet oppsummere hva Elevtinget ønsker for perioden og inneholder 
generelle arbeidsoppgaver som er rutiner i det daglige arbeidet, i tillegg til mer 
konkrete mål og oppgaver som gjerne kjennetegnes av at man kan si at punktet er 
gjennomført og ferdig. 
 

Desisjonskomiteen ser mangler ved det sentrale arbeidet med årets arbeidsprogram. 
Dessverre kan vi på flere områder se at arbeidet enten ikke blir gjennomført eller at 
resultatene bærer preg av hastverk. Det er viktig å påpeke at det er enkelte punkter i 
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arbeidsprogrammet som ikke kan gjennomføres grunnet koronapandemien, men 
situasjonen burde likevel ikke prege alt. I enkelte oppgaver har det vært mangel på 
kreativitet, som kunne ha ført til alternative måter å gjennomføre punktene helt eller 
delvis. Helhetlig skulle vi ønsket å ha sett en organisasjon som planla mer langsiktig 
rundt arbeidsprogrammet. 
 

Skoleringsopplegget for organisasjonens tillitsvalgte har denne perioden har vært 
mangelfullt. Fra arbeidsprogrammet har det eksempelvis ikke blitt prioritert å sikre 
kompetanseoverføring slik det står at man skal gjøre i arbeidsprogrammets punkter 4.4 
og 4.14 for skoleringsseminar eller digitale verktøy. Disse punktene kommer med 
konkrete oppgaver for sentralstyret, om hvordan de skal drive opplæring av tillitsvalgte. 
Dette kan gi store kunnskapsmessige etterslep, som det vil ta lang tid å gjenoppbygge. I 
en organisasjon der man har så høy utskiftning av tillitsvalgte fra periode til periode, er 
det utrolig viktig at den kunnskapen organisasjonen innehar blir videreført. 
Desisjonskomiteen forventer at dette blir prioritert etter Elevtinget, og at de nye 
fylkestillitsvalgte får gode skoleringer. 
 

I Arbeidsprogrammet punkt 5.8 og 5.10 står det at nettsiden elev.no skal være 
oppdatert til enhver tid, og at man skal jobbe målrettet for å tilby siden på både bokmål 
og nynorsk. Ingen av disse punktene anser Desisjonskomitéen som oppfylt. Gjennom 
hele perioden har nettsiden vært preget av utdatert informasjon, og større og mindre 
feil i oppsettet som har gjort den mindre brukervennlig. Det er heller ikke som vi vet om, 
lagt innsats i å tilby siden på begge målformer. 

3.3 Treårig Hovedsatsning  

Treårig hovedsatsning er et dokument med ett overordnet mål med 7 
gjennomføringsmål som skal være hovedsatsningene til organisasjonen i en treårs 
periode. Den treårige hovedsatsningen som gjelder per dags dato, ble først vedtatt på 
elevtinget i 2018 og gleder for perioden 18/19 til 20/21. Det vil da si at den treårige 
hovedsatsningen vi har nå lever på sitt siste leveår. Vi kommer da til å kommentere på 
hovedsatsningens helhetlige arbeid gjennom tre perioder og ikke bare arbeidet fra 
perioden 2020/2021. 
 

Det overordnede målet til hovedsatsninger heter “En Elevorganisasjon for alle”  og har 
som mål å organisere majoriteten av norske elever, jobbe for å opprette lærlingråd i alle 
fylker, jobbe for å inkludere alle typer medlemmer i hele organisasjonen, jobbe for å øke 
representasjonen av ungdomsskoler, ha kontakt med elevrådene jevnlig minst en gang 
hver måned, til enhver tid ha en organisasjonsbygging som legger til rette for best 
mulig medlemskontakt og bruke sosiale media som hovedplattform for å nå ut til elever 
og lærlinger, også de som ikke sitter i elevråd.  
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Arbeidet med hovedsatsningen har sitt grunnlag i gjennomføringsstrategien sist 
revidert av sentralstyret i juni 2020. Denne inneholder mere konkrete gjøremål som 
sentralstyret, landsstyret og organisasjonen i sin helhet kan ta utgangspunktet i for å 
sikre god måloppnåelse. Desisjonskomiteen kan dessverre melde at i løpet av den 
treårige perioden har ikke organisasjonen klart målet å organisere majoriteten av norske 
elever. Så vidt desisjonskomiteen kjent har det ikke blitt videreutviklet en vervskolering 
på organisasjonens digitale skoleringsplattform, EO-skolen, heller ei 
informasjonsmateriell som skal engasjere skoler som ikke er medlemmer for å melde 
seg inn. 
 

Hovedsatsningen setter som mål å opprette lærlingråd i alle fylker. Per dags dato finnes 
det bare to lærlingråd av mulige 11. Innsatsen fra organisasjonens side var sterk i starten 
av hovedsatsningens levetid, men har dabbet av etter hvert, og desisjonskomiteen kan 
ikke si at dette arbeidet har blitt prioritert. Arbeidet med å inkludere og øke 
representasjonen av ungdomsskoler i organisasjonen ser noe bedre ut, men langt ifra 
optimalt. I gjennomføringsstrategien står det også at grunndokumentene skal være i 
alle språkformene Elevtinget har vedtatt, per dags dato eksistere de bare i sin originale 
form, bokmål. Dette er noen få punkter i strategien av mange som ikke har blitt 
gjennomført noe desisjonskomiteen mener er ser på som uheldig. 
 

Målet med treårig hovedsatsning er at hele organisasjonen skal ha noen kontinuerlige 
mål å jobbe opp mot over en lengre periode. Organisasjonen har truffet bra på noen 
punkter, men på de aller fleste mangler det betydelig arbeid. Desisjonskomiteen håper 
det blir foretatt en omfattende evaluering av arbeidet med hovedsatsningen etter 
elevtinget, og bruker den siste tiden av perioden med å få flere gjennomslag med 
bakgrunn i treårig hovedsatsning for å oppnå målet om en elevorganisasjon for alle.    

3.4 Administrasjon 

Elevorganisasjonen gjennomfører en rekke arbeidsoppgaver som både er nye og en del 
som gjøres på nytt hvert år. Vi ønsker å trekke frem noen av de største prosjektene 
organisasjonen gjennomfører. Organisasjonens administrative arbeid ledes av 
generalsekretær. Økonomisk administrasjon og EO-fondet gjennomføres av 
generalsekretær i samarbeid med organisasjonenes ansatte organisasjonssekretærer. 
Elevtinget planlegges og gjennomføres av generalsekretær, sentralstyret, ansatte og 
frivillige i et møte-sekretariat og flere frivillige. 

3.4.1 Økonomi 
Elevorganisasjonens økonomi blir i det hele tatt styrt med veldig gode rutiner og det er 
lite å utsette på arbeidet som blir gjort. Det er tydelig at de tillitsvalgte og de ansatte 
som arbeider med økonomi i organisasjonen har god kompetanse og kan det meste at 
oppgavene sine godt. Kort forklart er altså situasjonen veldig god. Det er likevel noen 
forhold desisjonskomiteen ønsker å påpeke overfor Elevtinget. 
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Koronapandemien har ført til at Elevorganisasjonen har hatt mindre økonomisk 
belastende aktivitet, noe som har stor påvirkning i balansen i økonomien vår. 
Elevorganisasjonen har forrige periode og perioden før det igjen gått med overskudd i 
regnskapene sine. Overskudd vil si at man sitter igjen med mer penger på slutten av en 
budsjettperiode. I flere perioder før dette igjen har organisasjonen derimot gått med 
underskudd, altså at man bruker mer penger enn det man har. I det hele tatt har det 
derfor vært lurt å spare penger en periode. Man har likevel spart veldig mye. Siden vi er 
en frivillig organisasjon som mottar penger fra staten for å driftes er vi nødt til å 
behandle økonomien vår godt. Det er ikke sunt å gå med for stort overskudd eller 
underskudd fra periode til periode. Det lille organisasjonen får i driftsstøtte tildeles tross 
alt av politikere, så vi gjør riktig i å ha stabile tall. Lar vi være å bruke midler kan det 
hende at vi tildeles mindre i støtte. 
 

Koronapandemien har gjort at organisasjonen bruker veldig mye mindre penger på 
aktiviteten sin. Det gjenstår å se hvordan pengebruken blir når denne periodens 
regnskap fullføres. Desisjonskomiteen ønsker å gjøre både organisasjonen og Elevtinget 
klare over at man har behov for å finne nye, både gode og sikre, løsninger for å bevare 
en stabil økonomi i fremtiden. 
 

Elevorganisasjonen skal i hver periode ha et økonomisk råd som bistår leder og 
generalsekretær i eventuelle økonomiske problemstillinger og avgjørelser. Dette rådet 
skal settes ned før 1. august i enhver periode som starter 1. juli. Økonomisk råd for 
2020-2021 ble ikke satt ned før nesten 5 måneder etterpå, den 24. november. Det er 
kritikkverdig at man var så sent ute med å sette ned rådet. 
 

I arbeidsprogrammet punkt 7.12 står det at generalsekretær skal bistå fylkeslagene i å 
søke momskompensasjon fra lotteri og stiftelsestilsynet, så de ha mer penger å drifte 
med. Dette punktet har stått i dokumentet i et par år uten at det har blitt gjennomført. 
Da man skulle søke momskompensasjon for fylkeslagene ble dette dessverre ikke gjort. 
Her kan ikke kritikken alene rettes til sittende generalsekretær, men heller avslutningen 
av forrige periode. Vi håper at det er tatt lærdom av prosessen sentralt, så 
generalsekretær i samarbeid med organisasjonssekretærene kan, som det står i 
arbeidsprogrammet, søke momskompensasjon på vegne av fylkeslagene i 2021. 

3.4.2 EO-fondet 
Vi har opplevd at EO-fondet 2020 har gjentatt en negativ trend vi har sett flere ganger 
tidligere. Det er store forskjeller mellom sum innvilget midler til de ulike fylkene. I 
debattene på Elevtinget har det flere ganger blitt sagt at skoler opplever ulikheter i 
hvorvidt de blir informert om fondet, og hvordan man søker. Det er synd hvis elevråd ikke 
får søkt til fondet før det blir tomt. EO-fondet 2020 åpnet mye senere enn det egentlig 
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skulle. På toppen av dette var man sent ute med å gi informasjon om fondet og oppdatere 
nettsiden. Dette er ikke bra. I arbeidsprogrammet punkt 2.2 står det at man skal løpende 
og aktivt informere medlemsmassen om søknadsprosess og søknadsfrist. Vi kan ikke si 
at dette har vært tilfredsstillende nok for 2020-fondet. 
 

EO-fondet handler ikke bare om å dele ut alle midlene, man skal også forsøke å dele ut til 
mange elevråd. Dette slås fast i fondets retningslinjer punkt 2.3 at man skal ha en 
målsetning om å nå flest mulig elevråd. På tidligere elevting har vi møtt elevrådsledere 
som er fortvilet fordi deres skole ikke har fått EO-fond midler. Noen har hatt feil i 
søknadene sine, men en god del har ikke fått den informasjonen de hadde trengt for å 
levere en god søknad. Elevorganisasjonen har en viktig oppgave i å informere 
medlemmene sine om EO-fondet godt. Her finnes det mye forbedringspotensiale, noe vi 
også håper å se til EO-fondet 2021. 

3.4.3 Omstrukturering i den økonomiske administrasjonen 
I løpet av hele denne perioden har organisasjonen omstrukturert store deler av hvordan 
den organiserer og administrerer sin økonomi. Alt av økonomiske systemer tilknyttet 
sentralleddet, fylkeslag og EO-fondet, er gjort digitalt. En papirløs ordning synes 
desisjonskomiteen er en veldig god endring og passer mye bedre inn i 2021. 
Desisjonskomiteen ønsker å berømme arbeidet som er gjort og de nye løsningene. 
Dette tar vi opp siden flere elevting samt landsstyret lenge har etterspurt forandring. 
Det er viktig for sentralleddet å ta til seg de tilbakemeldingene organisasjonen sine 
øverste organer kommer med. Det har vært på overtid å gjøre endringer, så det er godt 
å se at ting nå er ryddet opp i. 

3.4.4 Elevtinget 2021 
Prosessen frem mot årets Elevting har vært svært preget av koronasituasjonen. Man har 
måttet endre ting i siste liten, ofte opptil flere ganger. Elevtinget gikk fra å være 
ordinært og fysisk, til ekstraordinært, så halv-digitalt, og nå heldigitalt. Dette er 
uheldige, men nødvendig for at elevtinget skal være gjennomførbart. Noe som har ført 
til mye forvirring og mange spørsmål. Det har vært lite og dårlig informasjonsflyt fra 
sentralstyret ut til resten av organisasjonen. Underveis var planen å arrangere 11 mindre 
elevting samtidig i alle fylker. Disse arrangementene skulle kombineres med 
fylkeslagene sine egne årsmøter. Når dette var planen opplevde vi at fylkeslagene var 
lite involvert i arbeidet og at de generelt var dårlig informert om hva som foregikk. Da 
man konkluderte med at elevtinget skulle bli heldigitalt, kom det betydelig mer 
informasjon. Desisjonskomiteen retter kritikk mot informasjonsflyten i forkant av 
Elevtinget. 
 

Desisjonskomiteen har fått inntrykk av at store avgjørelser tilknyttet gjennomføringen av 
Elevtinget har blitt tatt så og si på sparket. Den første store avgjørelsen om at elevtinget 
skulle være halv-digitalt ble vedtatt på et ekstraordinært landsstyremøte, kalt inn på 
dagen. I tillegg ble avgjørelsen om at elevtinget skulle være heldigitalt avgjort på et 
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sentralstyremøte i en eventueltsak. God saksgang er viktig, og spesielt i store saker Her 
har ikke sentralstyret lagt til rette for god saksbehandling i saker som hele 
organisasjonen bør kunne sette seg inn i. 
 
 

3.5 Organisatorisk  

3.5.1 Medlemsrettede tilbud 
Medlemsrettede tilbud er en essensiell del av organisasjonens formål og jobb. Herunder 
kommer bl.a. skolering av elevråd, rettighetshjelp, opprettelse av kontaktnettverk og 
arrangementer som er rettet mot medlemmene. På grunn av det siste årets situasjon 
har mange av disse tilbudene blitt svekket, og det er forståelig. Desisjonskomiteen 
mener likevel at det ikke er lagt ned god nok jobb i å utvikle og tilpasse disse tilbudene 
til situasjonen.  
 

Skolering av elevråd har mer eller mindre falt helt bort i store deler av landet. 
Elevrådsturneen, hvor våre tillitsvalgte reiser ut til medlemsskolene for å skolere 
elevrådene, har ikke skjedd som tidligere. Noen få skoler har fått dette tilbudet. 
 

Over hele landet har elevforsamlinger og andre arrangementer blitt avlyst. Heldigvis har 
flere fylker fått til å arrangere digitale arrangementer, dog med noe varierende suksess. 
Vi håper flere fylker, og sentralleddet, får til å arrangere flere og bedre arrangementer 
digitalt, da det ser ut til at det kommer til å være hverdagen en stund fremover.  

3.5.2 Kompetanseløft 
Arbeidsprogrammet fastslår at sentralstyret har et stort ansvar for å skolere de 
fylkestillitsvalgte, samt bidra med ressurser og styrke fylkeslagene. Arbeidet med 
skolering av de tillitsvalgte er ett av de punktene desisjonskomiteen mener er mest 
kritikkverdig for denne perioden.  
 

Sentralstyret har i flere år valgt å arrangere skolerigshelgen EO-helga i november, som 
har vært en av hovedplattformene for både grunnleggende og dyptgående skolering av 
tillitsvalgte. Planen var at dette også skulle gjøres i år, men kunne ikke gjennomføres på 
grunn av smittevern. Det er i stedet avholdt noen digitale skoleringer, men med svært få 
deltagere. Det er for dårlig at arbeidet med skolering har holdt så lav kvalitet, og nådd 
ut til så få tillitsvalgte. Vi håper dette prioriteres i perioden etter elevtinget, da skolering 
er et viktig fokus for organisasjonen. 
 

Elevorganisasjonen har en nettbasert plattform for å skolere de tillitsvalgte, kalt EO-
skolen. I sommer ble denne tatt ned for å videreutvikles, og når den først ble relansert i 
januar, har desisjonskomiteen fått inntrykk av at lite har blitt videreutviklet. Når 
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plattformen var mest aktuell, har ikke organisasjonens tillitsvalgte hatt mulighet til å 
kunne bruke den. 
 

På grunn av smittesituasjonen har ikke organisasjonen arrangert et omfattende 
skoleringsopplegg siden slutten av 2019. Det er da kritikkverdig at organisasjonens 
tillitsvalgte ikke har fått noen dyptgående skolering siden. Mangelen på kompetanseløft 
kan være med på å skape store gap i kompetansen til de tillitsvalgte. 

3.6 Komiteene  

3.6.1 Valgkomiteen 
Valgkomiteen har denne perioden jobbet jevnt med de valgsakene som har vært. Vi har 
siden starten av denne perioden manglet personer i enkeltverv i komiteene som har 
vært forsøkt supplert under periodens landsstyremøter. Selv om ikke alle plassene har 
blitt fylt, ser vi at det ikke er på grunn av mangelfullt arbeid, men heller at kartlegging 
og intervjurunder ikke har ført til aktuelle kandidater. 
 

I forbindelse med Elevtinget har valgkomiteen en stor oppgave i å innstille på et nytt 
sentralledd for organisasjonen. Valgkomiteen startet arbeidet med dette tidlig og var i 
gang med kartlegging og intervjuer kort tid etter nyttår. Denne prosessen har foregått 
intensivt siden da, og desisjonskomiteen har inntrykk av at valgkomiteen kommer til å 
bli ferdig med arbeidet sitt til riktig tid og med god kvalitet. 
 

Et annet punkt som er verdt å nevne er arbeidet med å opprette ressurser for 
fylkesvalgkomiteene. Av vår oppfatning skal det komme verktøy som komiteene i fylket 
kan bruke for å lette eget arbeid i fylkenes valgprosesser. Vi håper dette holder høy 
standard når det er på plass.  

3.6.2 Desisjonskomiteen 
Desisjonskomiteens har i år vært hyppig kontaktet i forbindelse med behov for 
tolkninger og oppklaringer av dokumenter og tvister som organisasjonen har møtt. 
Disse har vi svart på etter beste evne og kommet frem til det vi mener er konstruktive 
løsninger til problemene. Videre har komiteen brukt mye tid på å opparbeide gode 
interne rutiner for saksbehandling og struktur som komiteen har som mål å videreføre til 
neste periode.  
 

I motsetning til tidligere år har komiteen også brukt tid på å kartlegge hvordan fylkene 
har hatt det i løpet av perioden. Dette er arbeid desisjonskomiteen tidligere har 
nedprioritert, men som vi i år har ønsket å satse mer på. Dette har gjort at vi har fått et 
mer helhetlig overblikk på fylkenes og sentralleddets arbeid, da fylkene kan oppfatte 
ting på andre måter enn resten av organisasjonen. Dette har vært nyttig informasjon i 
arbeidet med beretninger til landsstyret. 
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Beretningene til landsstyret har som vanlig vært en stor del av komiteens arbeid. 
Desisjonskomiteen har levert beretninger til alle landsstyremøter og det er lagt ned mye 
arbeid i å forbedre disse fra møte til møte. Det er viktig at den kritikken vi kommer med 
er berettiget, noe som krever at vi har tilstrekkelig informasjon til å kunne dokumentere 
eventuelle feil, mangler eller andre forhold vi mener er kritikkverdige. 

3.7 Utvalgene  

Elevorganisasjonens utvalg er våre ekspertorgan innen sine områder. Som en 
fellesnevner for alle utvalgene mener Desisjonskomiteen det har vært for liten aktivitet. 
Noen av utvalgene har hatt kun to møter i løpet av perioden, og det er et vedvarende 
problem at innkallinger og referater bagatelliseres bort, kommer flere uker for sent, og 
ikke er godt skrevet. Dette håper vi blir bedre. 

3.7.1 Politisk utvalg  
Politisk utvalg har hatt to møter. Utvalget skal skolere organisasjonen i politisk 
påvirkning og bistå fylkeslagene i dette arbeidet. Utvalgsmedlemmer har reist ut til 
fylkeslag og holdt gode skoleringer skreddersydd for hvert enkelt fylkesstyre. 
Desisjonskomiteen har kun hørt gode tilbakemeldinger om disse skoleringene. 
Landsstyret har også blitt skolert på landsstyremøtene. 
 

Desisjonskomiteen vil berømme dette arbeidet, men minne om at vi er langt fra i mål. Vi 
får stadig nye tillitsvalgte, og gode tillitsvalgte kan alltid bli bedre. Vi håper på å se flere 
skoleringer og mer arbeid fra dette utvalget.  

3.7.2 Internasjonalt utvalg 
Internasjonalt utvalg har i skrivende stund hatt 2 møter denne perioden. Utvalget har 
diskutert mye internt og vært inne på mange gode ideer, men vi savner å se at ideene 
blir realisert. Ifølge utvalget sitt mandat har de i oppgave å gi organisasjonen tilhørighet 
til Elevorganisasjonenes internasjonale arbeid. Dette er også noe vi savner å se 
målrettet arbeid for. Den siste tiden har utvalget jobbet mye med et eventuelt 
medlemskap for organisasjonen i OBESSU, en paraplyorganisasjon for 
elevorganisasjoner i Europa. Desisjonskomiteen vil rose at det legges mye fokus på god 
og ryddig prosess, men vil påpeke at dette ikke fritar utvalget fra å jobbe med resten av 
mandatet. 

3.7.3 Fag- og yrkesopplæringsutvalget 
Fag- og yrkesopplæringsutvalget er ansvarlig for å gi råd, koordinere og motivere til 
arbeidet med fag- og yrkesopplæring i organisasjonen. Utvalget har hatt en 
fadderordning hvor medlemmene har fulgt opp arbeidet til fylkesstyrene. Utover dette 
har ikke vi inntrykk av at utvalget har gjort så mye. Vi håper på å se mer aktivitet ut 
perioden, og i neste periode.  
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3.7.4 Organisasjonsutvalget 
Utvalgets mandat er bl.a. å se på hvordan organisasjonen kan bli mer demokratisk, 
tilgjengelig for alle elever, og hvordan inneværende og kommende treårige 
hovedsatsinger best kan gjennomføres. Desisjonskomiteen ser frem til å lese rapporten 
utvalget skal levere til det 5. ordinære landsstyremøte. Utvalget har den siste tiden 
gjennomført en omfattende kartlegging blant både fylkestillitsvalgte og sentralt 
tillitsvalgte. Resultatene etter denne undersøkelsen er ikke publisert enda, men vi 
gleder oss til å se hva utvalget konkluderer med, og håper organisasjonen tar 
resultatene seriøst. Videre håper vi på å se mer konkrete tilbakemeldinger fra utvalget 
på sakene de jobber med. 

3.7.5 Ungdomsskoleutvalget 
Ungdomsskoleutvalget er et nytt utvalg denne perioden. Utvalget har brukt starten av 
sin tid på å finne sin plass og rolle i organisasjonen. Før jul arrangerte utvalget et digitalt 
seminar for alle ungdomsskole-ansvarlige i fylkene. Her ble det diskutert ungdomsskole-
politikk og hva rollen som ansvarlig for dette i fylkene kan innebære. Utvalget har 
diskutert mye internt, men desisjonskomiteen mener ikke dette har nådd nok ut til 
resten av organisasjonen eller bidratt til å utvikle politikken vår om ungdomsskoler, slik 
mandatet tilsier. Vi håper utvalget ut perioden og i neste periode fokuserer mer på å 
fullføre mandatet sitt, nå når de er bedre implementert i organisasjonen. 

3.7.6 Prinsipprogramkomiteen 
Elevtinget 2020 vedtok at elevorganisasjonen skulle få et nytt politisk grunndokument, 
et prinsipprogram. Denne komiteen skulle ha i oppgave å innstille på et forslag til 
prinsipprogram ovenfor Elevtinget 2021. Selv om årets elevting er ekstraordinært, og 
ikke kommer til å behandle dette, mener desisjonskomiteen det er kritikkverdig at 
denne komiteen aldri ble satt ned og ikke fikk startet sitt arbeid. Å lage et helhetlig 
forslag til et dokument som skal fortelle hva vi står for, og som skal vare over 3 år, 
krever godt forarbeid. Vi håper sentralstyret og landsstyret sørger for at denne 
komiteen blir satt ned så fort det lar seg gjøre, så de kan påbegynne arbeidet sitt. På 
denne måten får det neste Elevtinget et best mulig forslag lagt frem for seg.  

4. Landsstyret 

Landsstyret i Elevorganisasjonen består av organisasjonens fylkesledere og leder av 
Elevorganisasjonen. Landsstyret er det høyeste organet mellom to elevting og møtes 
minst fem ganger i løpet av perioden.  

4.1 Overføring av myndighet til sentralstyret  

Like etter Elevtinget 2020 ble landet stengt ned som følge av smitteverntiltak, hvor 
fysiske møter var umulig å gjennomføre, og organisasjonen var ikke klar til å avholde 
digitale årsmøter. For at landsstyrets oppgaver skulle bli gjennomført uten et 
landsstyre, vedtok et ekstraordinært landsstyremøte å overføre sine myndigheter og 
oppgaver til sentralstyret. Vedtaket varte frem til da landsstyret selv vedtaksdyktige 
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igjen. Dette sørget for at sentralstyret frem til sommeren kunne drifte organisasjonen på 
en god måte, og sørge for at landsstyrets oppgaver ble ivaretatt. Overføringen av 
myndighet, og alle vedtakene kan leses mer om på elev.no/dokumenter/SST. 
 

Landsstyret var ikke vedtaksdyktig i perioden 15. mai-19 juni. Det første landsstyremøtet 
ble avholdt i slutten av august, med 6 delegater, altså akkurat vedtaksdyktig. Innen det 
andre ordinære landsstyremøtet hadde de aller fleste fylkene, arrangerte 
ekstraordinære årsmøter og landsstyret var igjen på plass. 

4.2 Saksgang 

Desisjonskomiteen mener at saksprosessen ledende opp til periodens landsstyremøter 
har vært for dårlig denne perioden. I vedtektene står det at alle sakspapirer relatert til 
saker som skal tas opp på landsstyremøter skal offentliggjøres med den andre av to 
innkallingen til møtet, det vil da si to uker før møte starter. I mange tilfeller har vi sett at 
flere sakspapirer kommer bare få dager før møte starter. Dette sikrer ikke en god 
behandling av sakene i fylkene og kan føre til dårlig representasjon på møtet. 
Desisjonskomiteen ser på dette som en ukultur i organisasjonen som har vart alt for 
lenge, og bør endres. 

4.3 Politisk og organisatorisk arbeid 

Landsstyret har i mandat å behandle saker som er av stor politisk eller organisatorisk 
betydning, vedta og revidere budsjett, behandle regnskap, og lignende store saker. 
 

Det har gjennom året blitt diskutert politiske saker i landsstyret, og landsstyret har 
vedtatt noe politikk, men som vanlig er mesteparten av sakene som tas opp i 
landsstyret av organisatorisk art. Nedsetting av komiteer, revidering av strategier og 
lignende saker.  
 

Desisjonskomiteen mener landsstyret her har fulgt mandatet sitt godt. Det kunne til 
fordel vært tatt opp flere politiske saker, og noen saker har blitt tatt opp etter frister, 
men sakene som skal behandles jamfør styringsdokumentene, har blitt behandlet. De 
aller fleste sakene som tas opp er meldt opp av sentralstyret, og vi håper på å se flere 
landsstyrerepresentanter melde opp saker fremover og i neste periode.  

5. Fylkeslagene  

5.1 Politikk  

Desisjonskomiteen ser på fylkeslagenes arbeid med politikk denne perioden som god. 
De fleste har fått til en del til tross for dagens forutsetninger. De fleste fylkeslag skal ha 
fått dyptgående politiske skoleringer av politisk utvalg. Dette ser ut til å ha vært 
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vellykket da vi ser en økning i kvaliteten på det politiske arbeidet fylkeslagene gjør. 
Enkelte fylkeslag er aktive og synlige i media, men vi ser fortsatt at mange fylkeslag er 
anonyme i relevante debatter og får lite oppmerksomhet. Vi oppfordrer alle fylkeslag til 
å prøve å få mer plass i både aviser, men også radio og på tv. 

5.2 Administrasjon og organisering 

Fylkeslagenes administrasjon er på mange måter maskineriet i et fylkeslag. Dersom man 
har en stødig økonomiansvarlig og en kreativ ledelse i styret, kan man få til mye kult for 
de tillitsvalgte og medlemmene ute i fylket. Desisjonskomiteens inntrykk av fylkenes 
administrasjon er i det store og det hele god. Det virker som at økonomien har vært 
stabil, under kontroll og ikke minst bærekraftig. Selv om koronapandemien har gitt 
store utfordringer, vil vi gi skryt til fylkeslag som raskt har tilpasset seg de gjeldende 
reglene fra myndighetene og tross situasjonen fått avholdt arrangement til sine 
medlemmer.  
 

Gjennomgående i perioden har desisjonskomiteen gitt tilbakemeldinger til fylkeslagene 
om at profilene deres i Norges organisasjonsregister, Brønnøysundregisteret, ikke har 
vært oppdatert. I løpet av perioden har flere og flere fikset opp på siden sin, men ikke 
mange nok er på plass med tanke på at perioden snart er over. Dette er ikke den første 
perioden vi ser at dette går sakte. Det er viktig å holde disse oppdatert og riktige 
mellom perioder. Vi håper organisasjoner får bedre rutiner for å gjøre dette fremover. 

6. Operasjon Dagsverk  

OD-året 2020 ble, som alt annet, også preget korona, men til tross for dette ble både 
Internasjonal Uke og OD-dagen gjennomført, og Desisjonskomiteen ønsker å gratulere 
hele Operasjon Dagsverk med et godt gjennomført år.  

6.1 Kampanjen 2020 

Kampanjen “Push Grensene” som ble laget i vår, etter at Elevtinget 2020 vedtok å støtte 
Strømmestiftelsens prosjekt, ble en suksess. Hovedkomiteen gjorde et godt stykke 
arbeid på våren, og på tross av smittesituasjonen fikk man gjennomført en god 
kampanje med nasjonal plakataksjon, Internasjonal Uke, og ikke minst OD-dagen, med 
flere alternative dagsverk en tidligere. Vi er imponert over Operasjon Dagsverk sin evne 
til å hurtig tilpasse seg samfunnets endringer, og ta i bruk digitale løsninger. 
 

Operasjon Dagsverk har hatt en negativ trend med noe synkende antall deltagende 
skoler og elever de siste årene. Det at trenden fortsetter noe i annerledesåret 2020 er 
ikke veldig overraskende, men det er likevel verdt det å merke seg. Det er ingen stor 
grunn til bekymring, men det er viktig at det legges fokus på å få snudd denne trenden, 
og at også Elevorganisasjonen bidrar sterkere med å promotere aksjonen vår.  
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6.2 OD sentralt 

6.2.1 Hovedkomiteen  
Fra hovedkomiteen ble valgt i desember 2019, til de flytte inn på kontoret i Oslo i juni, 
for så å dra hjem og jobbe fra hjemmekontor en gang på høsten, har de gjort et godt 
stykke arbeid, og vi er imponert. Det er arrangert 3 sentrale arrangementer for de 
tillitsvalgte, hvorav to har vært digitale, og ett fysisk. Vi har inntrykket av at disse har 
vært vellykket og gode. De digitale seminarene har til tross for at de har vært digital, 
holdt høy kvalitet faglig. Man har også i år greid å skolere distriktskomiteene godt i årets 
prosjekt.  
 

Den 15. desember i fjor troppet hovedkomiteen for 2020 av, og en ny gjeng tok over 
skuta. Overlappingsprosessen er godt i gang, og vi regner med at den nye komiteen gir 
en minst like god innsats som forrige gjeng, til verdens beste aksjon.  

6.2.2 Styret 
Styret til Operasjon Dagsverk er det øverste organet i OD, med unntak av landsstyret 
vårt, og dere, Elevtinget. Det er OD-styret som tar de større avgjørelsene som går på 
økonomiske, organisatoriske og strukturelle forhold i aksjonen, mellom to Elevting. Det 
virker at som styret har hatt god kontroll på aksjonen hele perioden. De har tatt gode 
diskusjoner og avgjørelser når korona kom og gjorde ting vanskelig, og jobbet ryddig. 
En ny 5-årig strategi er nylig vedtatt, og arbeidet med årsplanen for i år er i gang. Vi har 
tro på at denne også blir god. Desisjonskomiteen synes styret denne perioden har gjort 
en god jobb. 
 

Prosessen frem mot valg av nytt OD-prosjekt på Elevtinget 2021 er også godt 
gjennomført så langt. Styret, sammen med det bistandsfaglige rådet, har som tidligere 
gjennomgått en omfattende og god prosess med å presentere tre gode kandidater for 
Elevtinget. Vi ønsker Elevtinget lykke til med valget.  

6.3 OD lokalt 

På lokalt plan driftes Operasjon Dagsverk av distriktskomiteer og skolekomiteer. 
Desisjonskomiteen vil berømme distriktskomiteene for å ha tilpasset seg godt til årets 
situasjon, og avholdt kampanjen i sine distrikter. Ikke alle distriktene fikk gjennomført 
skolekomiteseminaret, for å skolere skolekomiteene, og selv om korona har mye av 
skylden, håper vi det neste periode legges stort fokus på at dette skjer, enten fysisk, 
digitalt eller i en annen form. Det er viktig å skolere de som skal arrangere OD på sin 
skole, og sørge for at Internasjonal uke og OD-dagen gjennomføres godt.  
 

Det er flott å se at alle OD-distriktene i landet igjen har hatt distriktskomiteer, noe flere 
distrikter har slitt med tidligere. Vi håper det fokuseres på å rekruttere flere engasjerte 
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og dyktige personer til distriktskomiteene, så OD står stødigere i de distriktene som har 
slitt med dette tidligere. 

7. Desisjonskomiteens tolkninger 

Vedtektene til Elevorganisasjonen §§ 52a-b tilsier at Desisjonskomiteen har retten til å 
tolke organisasjonens grunndokumenter og styringsdokumenter. Dette skjer når det 
oppstår spørsmål rundt hva noe betyr, når noe er motstridende, eller når situasjoner 
tilsier at man ender i en gråsone rundt hva grunndokumenter sier. Tolkninger gitt av 
Desisjonskomiteen er bindende for hele organisasjonen, frem til Elevtinget tar 
standpunkt i sakene. Under her følger en kort oversikt over alle tolkningene, men hele 
tolkningene kan leses på elev.no/dokumenter/tolkninger 

DT47 - Alkohol og andre rusmidler under Elevorganisasjonens arrangementer 

På Elevtinget 2020 ble det vedtatt at § 1e, som omhandler nulltoleranse for alkohol, skal 
gjelde alle arrangementer i organisasjonen, ikke bare medlemsrettede arrangementer. 
Tolkningen går på hva som innbefatter “Alle arrangementer”.  
 

Tolkning: § 1e er gjeldende under alle aktiviteter eller andre tilsetninger som avholdes i 
organisasjonen for tillitsvalgte, medlemmer og/eller benytter ressurser/midler fra 
organisasjonen. Dette gjelder alle organisasjonens ledd. Alle som deltar på 
arrangementer i Elevorganisasjonen er bundet til å følge organisasjonens 
grunndokumenter. Om en forlater arrangementet som enkeltperson vil man ikke lenger 
være bundet av organisasjonens krav om konsumering av alkohol, men det stilles krav til 
at man ikke kommer tilbake beruset. 

DT48 - Valg av leder for Distriktskomitéene i Operasjon Dagsverk 

Tolkningen handler om hvilket organ som skal velge leder av Operasjon Dagsverks 
Distriktskomiteer, da det var skrevet motstridende i grunndokumentene. 
 

Tolkning: Leder for Distriktskomitéen skal velges av et vedtaksdyktig organ i fylkeslaget 
som Distriktskomitéen sogner inn under. Dette kan enten være en Elevforsamling slik 
som angitt i §70b, eller et organ av høyere myndighet som et årsmøte og/eller 
ekstraordinært årsmøte.  
Ingen organer av en lavere myndighet kan gjennomføre dette valget. Dette vil dermed 
utelukke organer som Representantskap og lokallagsorganer. 

DT49 - OD-leders Vara 

Tolkningen handler om hva rollen til OD-leders vara er, og om vedkommende har 
stemmerett når hen er til stede og OD-leder ikke er tilstede i organer hvor OD-leder har 
stemmerett.  
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Tolkning: OD-styret konstituerer vara til OD-leder. Vara til OD-leder er OD-leders 
stedfortreder dersom sittende OD-leder faller fra sitt verv permanent eller over en 
langvarig periode. OD-leders vara innehar stemmerett i sentralstyret dersom OD-leder 
selv ikke møter. OD-leders vara innehar stemmerett i OD-styret dersom OD-leder ikke 
møter, hvis vedkommende ikke sitter i styret fra før av. Man kan ikke inneha 
dobbeltstemme. 

DT50 - Toårsverv i sentrale komiteer og OD-styret 

Under elevtinget 2020 førte en feil i behandlingen av vedtektene til at noen verv 
forsvant fra vedtektene, men det ble valgt personer, og intensjonen til elevtinget var at 
disse vervene skulle eksistere. Tolkningen går på å rette opp i dette.  
 

Tolkning: I Elevorganisasjonens vedtekter § 49a, kulepunkt 1, § 51a, kulepunkt 1, og § 51a, 
kulepunkt 1, skal «Ett (1) medlem med funksjonstid på 2 år» erstattes med «(2) 
medlemmer med funksjonstid på 2 år. (Ett medlem velges hvert år)» 
 

Med vennlig hilsen 
Desisjonskomiteen 
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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! 

 

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 
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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 

 

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. 
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Har du spørsmål eller innspill til komiteen? Send de gjerne til 
forbkom.arbeidsprogram@elev.no 

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 unntakssteder. 

• 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 videonettprat? 

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 til! Operasjon 
Dagsverk har, i likhet med Elevorganisasjonen, stor tro på demokrati 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. 

 

I år kan dere velge mellom tre sterke prosjekter: 

 

A) Ungdom bygger demokrati 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 demokratisk dersom valget 
skjer på skolen, fordi det gir flere muligheter til å delta. Det er viktig 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 til Operasjon Dagsverk. 
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Ungdom bygger demokrati 
 

 

 

Prosjektland: Nepal 

Samarbeidspartner: Utviklingsfondet 

Målet er å bidra til et mer rettferdig og inkluderende samfunn som fører til bedre 
framtidsutsikter 

for ungdom i Dang-distriktet. 

Problematikk: 
Nepal er i rivende demokratisk utvikling, men noen grupper er systematisk utestengt fra 
politiske prosesser og det som skjer i lokal samfunnet. Ungdom har liten innflytelse og 
diskriminering hinder mange fra å nå sitt potensiale. Kastesystemet ble avskaffet i 1963, men 
det påvirker fortsatt folks muligheter til å delta. Kjønnsdiskriminering er et stort problem. 

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

 

Prosjektet vil bidra til at: 

• Ungdom organiserer seg i klubber og elevråd som fokuserer på tiltak mot sosial 

urettferdighet og diskriminering inn i skolen og lokalsamfunnet. 

• Ungdom får mulighet til å delta i utvikling av demokrati der de bor. 

• Ungdom øker muligheten for egen inntekt gjennom støtte til 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. 

Problematikk: 

Sør-Afrika er landet i verden hvor det er størst forskjell på fattig og rik. Selv om det er 26 år 
siden apartheid tok slutt, lever fremdeles halvparten under fattigdomsgrensen, 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 til at: 

• Ungdom som er i ferd med å droppe ut av skolen eller som har droppet ut av skolen får 

hjelp til å fullføre skolen. 

• Ungdom får grunnleggende ferdigheter om konflikthåndtering, ledertrening, helse og HIV 

og seksuell og reproduktive helse og rettigheter. 

• Ungdom som har blitt voldtatt og utsatt for traumer får hjelp og støtte. 

• Ungdom bidrar til å påvirke politikken og sin egen framtid. 
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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 setter dem i stand til å 
kjempe for sine rettigheter og sin kulturarv, og styrker deres rolle som aktive aktører for 
endring og bevaring i samfunnet. 

Problematikk: 

I dag er ikke urfolks- eller afroungdom sin rett til utdanning, eller deres rett til en utdanning 
tilpasset deres behov, oppfylt. Bare 14 av 100 urfolksungdommer har tilgang til en utdanning 
som er relevant for deres kultur, kontekst og verdensbilde. Fattigdom blant urfolk og 
afrobefolkningen er høy, og ungdommene får en dårligere grunnutdanning enn andre barn 
og unge, noe som igjen fører til at veldig få tar høyere utdanning. 

Når retten til 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 til at: 

• Ungdom kjenner sine rettigheter, spesielt når det gjelder utdanning på egne premisser. 

• Ungdom får bedre tilgang til høyere utdanning og større muligheter til å bidra posi6vt 6l 

utviklingen. 

• Ungdom får økt kompetanse og driver et effektivt påvirkningsarbeid mot myndighetene. 
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Forslagsblekke til Politisk prioritering 
2021/2024 
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Helhetlig forslag til arbeidsporogram 
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Forslagsblekke for Arbeidsprogram 
2021/2024 
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