Til foresatte
Kult at barnet ditt skal på Elevtinget!
Elevtinget er landes viktigste landsmøte! Barnet ditt skal være med på å endre skolen for det
bedre. Vi ser frem til å møte dem på Elevorganisasjonen sitt 22. ordinære Landsmøte!
Hva er elevorganisasjonen?
Elevorganisasjonen er en interesseorganisasjon av, med og for elever, som på daglig basis
jobber med å fremme elevers interesser opp mot politikere og andre aktører i samfunnet. Vi
har i overkant av 175 000 medlemmer, fordelt på nesten 450 medlemsskoler.
Hva er Elevtinget - og hva skal egentlig barna deres gjøre der?
Elevtinget er Elevorganisasjonen sitt landsmøte, og her møtes representanter fra
medlemsskolene våre rundt om i hele landet, for å diskutere hva Elevorganisasjonen skal
mene og gjøre den kommende perioden. På Elevtinget 2020 som var forrige fysiske
Elevtinget deltok i underkant av 600 elever. Barnet deres skal gjennom deltagelsen
representere alle elevene ved sin skole. Elevorganisasjonen er helt avhenging av at
medlemsskolene er representert på Elevtinget slik at organisasjonen er så demokratisk som
mulig. Det er derfor viktig at akkurat ditt barn er deltaker på Elevtinget og representerer sin
skole.
På Elevtinget varer en ordinær møtedag fra rundt klokken 09 til 21.
Man starter dagen med frokost, og så 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 kvelden har delegasjonsleder, oftest fylkesleder, ansvar for å passe på at
deltakerne er på rommene sine til rett tid, og at de har det bra.

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.

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

Kontakt
Hvis det er noe dere som foresatte lurer på, så er det mulig å ta kontakt med Ronja Larsen,
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!

