
Retningslinjer for deltakere på Elevtinget 2022 
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 11. mars. Det skal ikke under noen omstendigheter
oppbevares rusmidler, som alkohol, i verken møtelokalene eller andre steder på
hotellet-

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

5. Møtet kan ikke forlates uten innvilget permisjonssøknad.

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

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

8. Deltakere må være på tildelt overnattingssted innen de fristene som
sekretariatet setter hver kveld.

9. Deltakere er personlig ansvarlige for skade på hotellrom eller utstyr i
møtelokalet.

10. Deltakere er personlig ansvarlige for eiendelene sine.

11. Deltakere plikter å oppgi kontaktinformasjon til nærmeste pårørende.



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

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

14. Brudd på disse retningslinjene vil medføre bortvisning fra Elevtinget med
umiddelbar virkning og utestengelse fra Elevorganisasjonens arrangementer det
kommende året. Reisedekning vil ikke bli utbetalt og skriftlig orientering vil
sendes til rektor og foresatte.



Ved å signere bekrefter elevrådsleder og rektor følgende: 

1. Delegat, dersom dette ikke er elevrådsleder, og observatør er demokratisk valgt av
elevrådet på skolen.

2. Deltakere følger retningslinjer for Elevtingets deltakere.

3. Følgende deltakeravgift betales av skolen:

a) Videregående skole: 4000 kr for delegat og 5000 kr for observatør

b) Ungdomsskole: 2000 kr for delegat og 2500 kr for observatør

4. Dersom det er krysset av for overnatting i påmeldingen, vil faktura for overnatting
betales av skolen i etterkant av Elevtinget 2022. Priser for overnatting:

a) Dobbeltrom: 447,50 kr per person per natt

b) 4-mannsrom: 323,75 kr per person per natt




