


Innhold
Praktisk informasjon

Elevtinget er et trygt og inkluderende arrangement

Viktige datoer og frister

Til elevrådet

Til foresatte

Retningslinjer for deltakere på Elevtinget

Kontaktinformasjon

s. 3

s. 10

s. 8

s. 11

s. 7

s. 12

s. 6

s. 4

s. 14

s. 15

s. 17

s. 18

s. 20

2

Reise

Obligatorisk forberdende seminar

Innkallinger

Påmelding

Deltakeravgift

Overnatting



PRAKTISK
INFORMASJON

3



NB: Dersom du forlater møtet uten innvilget 
permisjon, vil du ikke få refundert reisen din.

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

I fylker hvor Norwegian flyr skal man benytte seg av 
kampanjekoden “UNDER26” til 429/499kr per vei (inkludert 
bagasje). Fylker som har busser og tog som går til Gardemoen 
skal benytte seg av disse. Reise med privatbil dekkes ikke. 

Fristen for å bestille reise er fire (4) uker før arrangementets 
start, altså mandag 3. februar. Skal man bestille billetter etter 
fristen, eller dyrere billetter enn billigste reisevei, må dette 
avklares med Generalsekretær i forkant av bestillingen. 

Deltakere må være tilstede på Thon Congress Gardemoen før kl. 
10 på mandagen for å delta på et obligatorisk forberedende 
seminar. Hvis noen har behov for å ankomme søndagen for å 
rekke dette, kan det også avtales med Generalsekretær via 
gensek@elev.no. Fredagen på Elevtinget er satt av til saken 
Valg, og det er vanskelig å forutsi hvor lang tid denne saken tar. 
Vi regner med at Elevtinget er ferdig rundt kl. 15 på fredagen, 
men vi ber om at alle bestiller reise hjem etter kl. 17. Vi holder til 
på Gardermoen, så det er ikke langt unna flyplassen. 

For å få reisen refundert, må deltaker eller skole sende inn alle 
kvitteringer for reisen sammen med et ferdig utfylt 
reiseregningsskjema til faktura@elev.no innen 3. april 2020. Alle 
reiseregninger sendt etter denne datoen vil bli avvist.
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Sjekkliste for reise

Reiseregningsskjema finner du på elev.no/nedlastninger.

Dersom du har spørsmål om reise eller overnatting, kan 
Generalsekretær Per Roppestad Christensen kontaktes på 
gensek@elev.no.

Har bestilt billigste reisevei

Har brukt kampanjekoden ”UNDER26” 
hvis jeg flyr Norwegian

Har bestilt reise innen 3. februar

Reisen sikrer at jeg er på hotellet før kl. 10 mandag, 
og at jeg ikke drar hjem før kl. 17 fredag

Tatt vare på alle kvitteringer

Har snakket med Generalsekretær dersom reisen 
er for dyr eller bestilt for sent, eller har andre 
behov som må tas hensyn til.
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Overnatting
Siden Elevtinget skal avholdes på Thon Congress Gardermoen, 
ønsker vi at alle deltakerne skal sove på samme sted. Dette er 
for å sikre at Elevtinget blir et trygt arrangement, hvor 
deltakerne kan trives og bli kjent med hverandre. 

Vi har holdt av tilstrekkelig med rom på Thon Hotel Oslo 
Airport, som er ti minutter å gå fra konferansesenteret. 
Booking av hotellrom gjøres gjennom påmeldingsskjemaet på 
registrer.elevtinget.no. Når man melder seg på blir man 
automatisk satt på et 4-mannsrom. Vi fordeler rom i utgangs-
punktet etter kjønn og alder, men tar også hensyn til region og 
skole så langt det lar seg gjøre. 

Det er også mulig å bo på dobbeltrom, eller enkeltrom dersom 
spesielle hensyn må tas. Da må dette avklares med oss. 

Dersom du sitter med spørsmål om overnatting eller spesielle 
hensyn vi må ta, kan du ta kontakt med vårt sentrale kontor på 
tlf. 22 99 37 00.

Priser for overnatting

4-mannsrom: 302,50 kr
Dobbeltrom: 405, - kr
Enkeltrom: 810, - kr

(Per deltaker, per natt)
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Deltakeravgift
Deltakeravgiften er en avgift skolen betaler for deltakelse på 
Elevtinget. Dette er med på å dekke teknisk arrangement, 
bevertning og andre utgifter som er nødvendige for at 
Elevtinget skal gå rundt. Deltakeravgiften dekker også middag, 
lunsj, frokost og snacks i pausene. Elevorganisasjonen dekker 
billigste reisevei, også betaler skolene for overnatting, samt 
deltakeravgift.

Delegat ungdomsskole: 2.000, - kr
Observatør ungdomsskole: 2.500, - kr

Delegat videregående skole og 
lærlingråd: 4.000, - kr
Observatør videregående skole og 
lærlingråd: 5.000, - kr

Årets deltakeravgift
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Delegat skal være elevrådsleder

Dersom elevrådsleder ikke kan dra, må elevrådet 
velge noen andre til å være delegat.

Da må man avholde valg. Er det flere som ønsker, må 
elevrådet ha skriftlig votering. Dersom det bare er én, 
velges han/hun ved akklamasjon.

Observatøren må også velges av elevrådet. Alle 
elever på skolen kan dra som observatør. Observatør 
velges på samme måte.

Påmelding
Man melder seg på Elevtinget via påmeldingsskjemaet på 
registrer.elevtinget.no. Det er viktig at alle deltakere er i Oslo på 
Thon Congress Gardemoen senest kl. 10.00 mandag 2. mars. 
Det vil bli satt opp shuttlebusser mandag for å frakte deltakere 
til hotellet, samt følging fra flyplassen. Nærmere informasjon 
om når disse går vil komme i 2. innkalling. Det vil også bli lagt ut 
informasjon fortløpende på elev.no/elevtinget.

Hver av Elevorganisasjonens medlemskoler skal sende én 
delegat til Elevtinget, og kan også sende én observatør hvis 
elevrådet på skolen ønsker det. Delegaten har tale-, forslags-, og 
stemmerett, mens observatøren har tale- og forslagsrett.

How to:
Velge representanter til Elevtinget

1
2
3
4
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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. Hvis en deltaker er under 18 år, må også en foresatt 
signere svarslippen. Ved å skrive under på svarslippen, bekrefter 
man påmeldingen og binder seg til retningslinjer for Elevtingets 
deltakere. Mer informasjon om dette står på svarslippen. 

Som deltaker på Elevtinget skal man være til stede til enhver tid 
på møtet, alle fem dagene. Har du en spesiell grunn til å forlate 
møtet, kan du sende inn en permisjonssøknad. Dette kan ikke 
innvilges i forkant. Dersom du forlater møtet uten innvilget 
permisjonssøknad, vil du ikke få refundert pengene for reise. 

Sjekkliste for påmelding

Elevrådsleder er delegat. Dersom elevrådsleder ikke kan, er 
delegaten demokratisk valgt av elevrådet.

Observatøren er demokratisk valgt av elevrådet

Svarslippen er skrevet under på av deltakere, elevrådsleder, 
rektor, og den har skolens stempel

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

Du har lagt ved den signerte svarslippen som vedlegg

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

Du har svart ”Skal” på Facebook-arrangementet til 
Elevtinget 2020
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Innkallinger
Det kommer til å bli sendt ut to (2) innkallinger til Elevtinget 
2020. Disse innkallingene inneholder viktig informasjon om hvor 
og når Elevtinget skjer, ulike frister, diskusjonsnotater som 
elevrådene kan bruke for å forberede seg til debatter, 
vedtektene våre og en oversikt over de sakene vi skal behandle 
på Elevtinget. 

2. innkallingen til Elevtinget sendes innen tre (3) uker før 
Elevtingets start. Her vil dere finne ulike sakspapirer og 
beretninger. En beretning er en rapport om hva organene i 
organisasjonen har gjort denne perioden. I 2. innkalling vil dere 
også finne forslag til endringer fra de forberedende komiteene 
til:

- Politisk måldokument 
- Politiske prioriteringer 
- Arbeidsprogram

Endringsforslagene til 
vedtektene blir delt ut på 
Elevtinget, fordi fristen for 
å sende forslag til vedtektene er 
to (2) uker før møtet.

All informasjonen som finnes i 
innkallingene kommer også til å 
ligge på elev.no/elevtinget. 
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Obligatorisk 
forberedende seminar

Mandag 2. mars kl. 11 blir det avholdt et obligatorisk 
forberedende seminar i konferansesalen. Alle deltakere må være 
tilstede under dette, da det er her man får all praktisk 
informasjon om hvordan møtet vil foregå. Her skal vi bli litt 
bedre kjent, og forberede oss på tidenes beste uke! Det er viktig 
for møtets effektivitet at alle får med seg denne informasjonen.
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Viktige frister og datoer
Fram til Elevtinget finnes det en del datoer og frister å forholde 
seg til. For å gjøre det enklere har vi lagd en tidslinje, slik at du 
får en oversikt over når de ulike tingene skjer. I tillegg bør du 
sjekke om ditt fylke arrangerer forberedende seminar i forkant 
av Elevtinget.

Det åpnes for å sende inn 
forslag til grunndokumentene

Det åpnes for å stille til valg

Frist for å bestille reise

Frist for påmelding

Frist for å sende inn 
endringsforslag til vedtekter
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Desember

Elevtinget

11.12.2019

01.01.2020

03.02.2020

07.02.2020

17.02.2020

Frem til Elevtinget

kl. 13:00



Frist for endringsforslag til politisk 
måldokument og forpliktelser 

for sentralt tillitsvalgte

Frist for forslag til 
arbeidspprogram og 
medlemskontigent

Under og etter Elevtinget

Møtestart

Frist for å sende inn 
endringsforslag til vedtekter

April

Møteslutt
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Mandag 23:00

Frist for forslag til politiske 
prioriteringerTirsdag 22:00

Frist for å stille til valgTirsdag 15:30

Onsdag 19:00

Onsdag 22:00

Frist for å sende inn 
reiseregning03.04.2020



Til elev- og lærlingrådene

Elevorganisasjonen er Norges eneste organisasjon av, med og 
for elever og lærlinger. På Elevtinget kan dere være med å forme 
organisasjonen vår, samt bestemme hva våre kampsaker skal 
være for den neste perioden. Dette gjør dere ved å delta i 
behandlingen av Elevorganisasjonens grunndokumenter. 

I innkallingen finner dere diskusjonsnotater for de ulike 
grunndokumentene, som elevrådet og skolen kan bruke når 
dere skal forberede dere til Elevtinget. Notatene er også til for 
at dere skal kunne komme med forslag og innspill til komiteene 
som jobber med grunndokumentene i forkant av Elevtinget. 

Grunndokumentene til Elevorganisasjonen er grunnmuren til 
hele organisasjonen, og her er grunndokumentene som skal 
behandles på Elevtinget 2020: 

- Politisk måldokument: våre politiske meninger
- Politiske prioriteringer: våre aller viktigste kampsaker for  
 perioden
- Arbeidsprogram: organisasjonens oppgaver for perioden
- Vedtekter: organisasjonens oppbygning - vår grunnlov

Vi håper at dere brukes disse diskusjonsnotatene til å inkludere 
elevrådet og elevene på skolen deres i behandlingen av 
grunndokumentene våre. Jobben til delegaten og 
observatøren fra deres skole er å representere skolen deres, og 
dette gjør man gjennom å ha gode diskusjoner i forkant av  
Elevtinget, slik at dere vet hva dere skal mene når dere sitter i 
debatter og voteringer.

Og husk, deres meninger kan bli virkelighet!
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Til foresatte
Hva er Elevorganisasjonen?
Elevorganisasjonen er en interesseorganisasjon av, med og for 
elever og lærlinger, som på daglig basis jobber med å fremme 
elevers interesser opp mot politikere og andre aktører i samfun-
net. Vi har i overkant av 175 000 medlemmer, fordelt på nesten 
440 medlemskoler. 

Hva er Elevtinget? 
Elevtinget er Elevorganisasjonen sitt landsmøte, og her møtes 
representanter fra medlemskolene våre rundt om i hele landet, 
for å diskutere hva Elevorganisasjonen skal mene og gjøre den 
kommende perioden. På Elevtinget 2019 deltok i underkant av 
600 elever. 

Man starter dagen med frokost, også begynner møtet klokken 
09. Deretter er det møte frem til rundt klokken 13, hvor vi har 
lunsj i en time. Etter lunsj fortsetter møtet, og mellom lunsj og 
middag står det konstant frukt, smoothie, kaffe, kaker, etc. 
utenfor konferansesalen som deltakerne kan forsyne seg av.
Middag er vanligvis fra klokken 18 til 19. 

Etter møteslutt rundt 21 arrangeres det frivillig sosialt opplegg, 
men deltakerne er fri til å gjøre hva de vil. På kveldene er det 
noen som er ansvarlige for hvert fylke, som sikrer at alle 
deltakerne er på rommene sine. 

Sekretariat, nattevakter og HMS 
På Elevtinget har vi et sekretariat bestående av rundt 20 voksne, 
som hele tiden går rundt og passer på at ting går bra. I tillegg til 
dem er det også ansatte på hotellet som er tilgjengelige til 
enhver tid.

Sekretariatet er en sammensetning av mennesker som har vært 
med å arrangere Elevtinget i flere år før, og de har derfor mye 
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erfaring med arrangementer hvor man må forholde seg til 
mange ungdommer. De har personer våkne til enhver tid av 
døgnet, som er behjelpelige hvis det skulle være noe. På 
Elevtinget har vi arrangører med godkjent førstehjelpskurs fra 
Røde Kors. 

Kontakt
Hvis det er noe dere som foresatte lurer på, så er det mulig å ta 
kontakt med Generalsekretæren vår på gensek@elev.no, 
eventuelt kan man også ringe vakttelefonen vår på 22 99 37 00. 
Det er alltid noen på Elevtinget som vil være tilgjengelige for å 
svare på den!  
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Elevtinget er et trygt og 
inkluderende arrangement
Rammene for Elevtinget bygger på Elevorganisasjonen sitt 
verdigrunnlag, vedtekter og felles mål om å være en trygg og 
inkluderende arena for norske elever. 

1. Respekt for menneskeverd

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

2. Respekt for andres integritet og grenser

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

3. Alkohol- og rusfritt Elevting

Ved alle medlemsrettede arrangement i Elevorganisasjonen er 
det nulltoleranse for alkohol og andre rusmidler. Dette gjelder 
også Elevtinget.

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

Generalsekretær Per, tlf: 94181453, mail: gensek@elev.no
Sekretariatsleder Anna, tlf.: 41375766, mail: buran@elev.no
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Retningslinjer for deltakere på Elevtinget 2020
 
På Elevtinget tas sikkerheten til deltakerne seriøst. Derfor skal 
alle deltakerne skrive under på retningslinjene. 

Deltakerne forplikter seg til følgende retningslinjer: 

1. Deltakerne skal vise hverandre respekt uavhengig av kjønn  
 og kjønnsidentitet, alder, religion, seksuell orientering, 
 sosial status, etnisk tilhørighet eller politisk ståsted.

2. Elevtinget skal være en positiv opplevelse for alle 
 deltakere. Deltakere skal respektere hverandres grenser.  
 Ved uønskede eller grenseoverskridende hendelser skal   
 sekretariatet varsles umiddelbart.

3. Elevtinget er et rusfritt arrangement. Dette gjelder under  
 hele arrangementet fram til møtet slutter fredag 6. mars.  
 Det skal ikke under noen omstendigheter oppbevares rus 
 midler, som alkohol, i verken møtelokalene eller andre ste 
 der på hotellet.

4. Alle deltakere skal forholde seg til dagsordenen som 
 oppgis fra ordstyrerbordet eller sekretariatet.

5. Møtet kan ikke forlates uten innvilget permisjonssøknad.

6. Deltakere vil motta et elevtingsarmbånd når de registrerer  
 seg. For å få adgang til møtesal og overnattingssted, må  
 man ha på armbåndet.

7. Deltakere må benytte seg av Elevorganisasjonens 
 overnattingssteder under hele Elevtinget dersom noe 
 annet ikke er avtalt på forhånd.

8. Deltakere må være på tildelt overnattingssted innen de 
 fristene som sekretariatet setter hver kveld.
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9. Deltakere er personlig ansvarlige for skade på hotellrom   
 eller utstyr i møtelokalet.

10. Deltakere er personlig ansvarlige for eiendelene sine.

11. Deltakere plikter å oppgi kontaktinformasjon til nærmeste  
 pårørende.

12. Ved behov for medisinsk assistanse eller andre behov skal  
 sekretariatet varsles umiddelbart.

13. Brudd på disse retningslinjene vil medføre bortvisning fra  
 Elevtinget med umiddelbar virkning og utestengelse fra
 Elevorganisasjonens arrangementer det kommende året.  
 Reisedekning vil ikke bli utbetalt og skriftlig orientering vil  
 sendes til rektor og foresatte.
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Kontaktinformasjon
Kontoret (kontoret er først bemannet på nyåret fra 13. januar)

Tlf. 22 99 37 00       

Kontakt ved spørsmål om svarslipp, påmelding, overnatting og 
andre praktiske spørsmål

Per Roppestad Christensen, Generalsekretær

Tlf. 941 81 453            e-post: gensek@elev.no

Kontakt ved spørsmål om reise, overnatting, kostnader og 
retningslinjer for deltakere.

Sentralstyret med ansvarsfylker

Kontakt ved spørsmål om ditt fylke og påmelding.

Tor Ole Bjerkan

Ola Nyhus

Eline Svendsen

Sara Houge

Kristin Schultz

John N. Pereira

Sander Marken

Martine Stavå

Ida Pollestad og
Jakob Kunze

Troms og Finnmark

Nordland

Trøndelag og Oslo

Møre og Romsdal

Rogaland og Vestland

Agder

Vestfold og Telemark

Innlandet

Viken

988 15 268

988 15 268

913 07 230

480 62 308

412 75 656

954 55 681

917 39 207

481 78 072

984 70 138
955 28 496

toro@elev.no

ola@elev.no

eline@elev.no

sara@elev.no

kristin@elev.no

john@elev.no

sander@elev.no

tine@elev.no

ida@elev.no
jakob@elev.no
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