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Det siste året har skolen enda et år vært prega av en pandemi.
Innføring av rødt nivå på tross av faglige råd, dårlige
smitteverntiltak på skolene og få tiltak for å gjøre
opplæringen vår bedre, har vist oss mer enn noen gang før
at det er viktig at vi elever blir hørt. Det er vi som kjenner
skolen best, det er vi som kjenner på konsekvensene av
smitteverntiltakene og det er vi som har hatt dårligere
undervisning. Vi har fått til mye under pandemien, vi har
pressa regjeringen til å oppheve fraværsreglene ut skoleåret, vi
presser Kunnskapsdepartementet til å avlyse eksamen, og vi
pressa regjeringen til å åpne opp skolene igjen. Framover må vi stå
enda sterkere, så vi kommer oss tilbake til normalen igjen, sammen.
I tiden før Elevtinget håper jeg du tar deg tid til å diskutere med medelevene på din
skole om hva de vil at du skal kreve på vegne av dem. Hva burde Elevorganisasjonen
prioritere å kjempe for? Hva skal være våre store kamper i året som kommer? På Elevtinget
2022 skal vi avgjøre nettopp det, og da håper jeg du som skal representere din skole har med
deg meningene til alle medelevene dine i sekken når du kommer inn i møtesalen 7. mars. Det
er arbeidet i forkant av Elevtinget som er grunnmuren for hele møtet, og da må vi sammen
innhente så mange meninger som mulig.
I denne innkallinga finner du all informasjonen du trenger om det som skal bli årets beste uke,
og sakspapirene som gjør deg klar til å kjempe for din sak, og komme tilbake til skolen din og
si at dere vant fram!
Sees snart!
Med vennlig hilsen,
Edvard Botterli Udnæs, leder av Elevorganisasjonen
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Til
Kopi

Elevorganisasjonen sine medlemsskoler
Landsstyret, Fylkesstyrene, Sentralstyret, Generalsekretær, OD-styret,
Hovedkomiteen, OD sitt sekretariat, distriktskomiteene, Valgkomiteen,
Desisjonskomiteen

2. Innkalling til Elevtinget 2022
Sentralstyret kaller med dette inn til det 22 ordinære Elevtinget. Møtet finner sted på
Thon Congress Gardermoen 7. til 11. mars 2022 og åpner mandag 7. mars kl. 13.00. Alle
deltakere må være til stede på hotellet senest kl. 10.00 på mandagen. Dersom du har
problemer med å komme tidsnok på denne mandagen, bør du da komme på søndagen.
Ta kontakt med Ronja Larsen, generalsekretær, på ronja@elev.no dersom dette er
tilfellet. Du finne mer informasjon om påmelding og overnatting lenger ned i
innkallingen.

Følgende saker skal behandles på Elevtinget 2022:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstituering av Elevtinget
- Valg av ordstyrere
- Valg av referenter
- Valg av to (2) protokollunderskrivere
- Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler
- Valg av redaksjonskomitéer
Årlig beretning fra Sentralstyret, Landsstyret, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen,
Operasjon Dagsverk og Generalsekretær.
Endring i vedtektene
Endring i Politisk Måldokument
Politiske prioriteringer for perioden 2022-2025
Arbeidsprogram for perioden 2022-2023
Prinsipprogram
Treårig Hovedsatsing for perioden 2022-2025
Forpliktelser for sentralt tillitsvalgte
Fastsetting av medlemskontingent for institusjonsbaserte medlemmer,
lærlingråd og individuelle medlemmer
Fastsetting av inntjeningssum for Operasjon Dagsverk på ungdomsskole og
videregående skole
Valg av:
- Prosjekt for Operasjon Dagsverk 2022
- Én (1) leder
- Én (1) generalsekretær
- To (2) nestledere
- Inntil ni (9) sentralstyremedlemmer
- Én (1) fag- og yrkesopplæringsansvarlig
- Styreleder for Operasjon Dagsverk sitt styre (OD-styret)
- Ett (1) styremedlem til OD-styret med funksjon tid på (2) år
- Tre (3) styremedlemmer til OD-styret med bakgrunn fra OD
- Tre (3) styremedlemmer til OD-styret med bakgrunn fra EO eller annen
relevant erfaring
- Ett (1) medlem av Desisjonskomiteen med funksjonstid på to (2) år
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-

To (2) medlem av Desisjonskomiteen med funksjonstid på ett (1) år
To (2) varamedlem av Desisjonskomiteen i prioritert rettefølge
Ett (1) medlem av Valgkomiteen med funksjonstid på to (2) år
Tre (3) medlem av Valgkomiteen med funksjonstid på ett (1) år
To (2) varamedlem til Valgkomiteen i ikke-prioritert rekkefølge
Revisor
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Praktisk informasjon
Innkallinger
Det har blitt sendt ut (2) innkallinger og en (1) påminnelse til Elevtinget 2022, og dette
er den andre innkallingen. Denne inneholder viktig informasjon om hvor og når
Elevtinget skal ta sted, gjeldende frister, diskusjonsnotater, beretninger, vedtektene
våre og nytt forslag til alle grunndokumentene våre samt saksdokument til alle saker
som skal behandles.
All informasjon som finnes i innkallingen, kommer også på elev.no/elevtinget.

Viktige frister
Frist for påmelding var mandag 7. februar 2022, og påmeldingen er bindene. For at
påmeldingen til Elevtinget skal være gyldig, må gyldig svarslipp og retningslinjer for
Elevtingets deltakere signeres og lastes opp i påmeldingen. Både svarslipp og
retningslinjer ligger vedlagt i denne innkallingen.
Frist for å sende inn forslag til endring i Elevtingets vedtekter er mandag 21. februar
2022 - to (2) uker før Elevtinget åpnes. De gjeldende Vedtektene og nytt forslag til
Vedtektene ligger i denne innkallingen, men man kan også finne de gjeldende
Vedtektene på elev.no/dokumenter.
Forslagsfrister for alle andre saker på Elevtinget går under selve møtet og er spesifisert
i dagsorden.

Påmelding
Påmelding skjer via registrer.elevtinget.no Alle deltakere skal være i Oslo på Thon
Congress Gardermoen senest kl. 10.00 på mandag 7. mars. For å komme seg til hotellet
må man ta tog, buss eller fly til Gardermoen, der vil en person fra Elevorganisasjonen
stå med refleksivest og skilt. Det er satt opp busser som tar dere videre til hotellet. Mer
informasjon om hvordan man kommer seg til hotellet vil også bli publisert på
elev.no/elevtinget.
Det er obligatorisk oppmøte til formøtet på hotellet klokka 10.00 på mandag.
Alle møter og arrangement i regi av Elevorganisasjonen skal ha et formøte og Elevtinget
er ikke et unntak. Formøter er et møte man har før selve Elevtinget der man snakker om
hvordan man skal oppføre seg mot hverandre. Man diskuterer kjønnsroller,
hersketeknikker og hva som er greit og ugreit. Dersom du har noen spørsmål
anngående formøtet kan du ta kontakt med helena@elev.no.
Hver av Elevorganisasjonens medlemsskoler skal delta med én (1) delegat på Elevtinget
og kan delta med én (1) observatør dersom elevrådet på skolen ønsker det. Delegaten
har stemme-, forslag- og talerett, mens observatør har tale- og forslagsrett.
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Delegaten skal være elevrådsleder med mindre elevrådsleder ikke har mulighet til å
delta. Hvis elevrådsleder ikke har mulighet til å delta, må elevrådet velge noen andre til
å være delegat. Observatøren fra skolen må også velges av elevrådet. Dette betyr at
elevrådet må holde et vedtaksdyktig elevrådsmøte for å velge representanter til
Elevtinget.
Vedlagt i denne innkallingen er det en svarslipp og retningslinjer for Elevtingets
deltakere. Svarslippen må underskrives av deltakere, elevrådsleder og rektor og
stemples med skolens stempel. Dersom delegat og observatør er undet 18år, må også
en foresatt signere svarslippen.
Når man skriver under på svarslippen, bekrefter man påmeldingen og binder seg til
retningslinjer for Elevtingets deltakere. Mer informasjon står på svarslippen.
Deltakelse på Elevtinget innebærer også at man er til stede til enhver tid på møtet alle
fem dagene. Vi vil understreke at alle deltakere skal være til stede til enhver tid under
møtet. Vi tillater sjeldent at deltakere kan forlate møtet. I nødstilfeller vil permisjon bli
innvilget av Desisjonskomiteen under Elevtinget. Dette kan ikke innvilges i forkant.

Deltakeravgift
Deltakeravgiften for videregående skoler er 4000kr for delegater og 5000kr for
observatør. Deltakeravgiften for ungdomsskoler er 2000kr for delegater og 2500kr for
observatører. Elevorganisasjonen dekker både frokost, lunsj og middag alle dagene på
Elevtinget i tillegg til en konferanseavgift. Skolene som er påmeldt, blir fortløpende
fakturert for deltakeravgift.

Reise
Elevorganisasjonen dekker billigste reisevei for alle deltakere på Elevtinget. Det vil si at
alle rabatter (ungdomsbilletter og lignende) må brukes i reisen til og fra Elevtinget.
Dersom deltakere ønsker å benytte seg av mest miljøvennlige reisevei, til fordel for
billigste, dekkes dette også av Elevorganisasjonen, etter avklaring med
Generalsekretær. Dersom en dyrere reisemåte enn billigste, eller mest miljøvennlige
reisemåte benyttes, må skolene selv dekke mellomlegget.
Fylkene der Norwegian flyr kan bestille billetter med kampanjekoden “UNDER26” hver
vei (inkludert bagasje). Fylker med busser og tog som går direkte til Gardermoen skal
benytte seg av dette. Bruk av privatbil dekkes ikke.
Fristen for å bestille reise til Elevtinget er fire (4) uker før arrangementets start (07.
februar). Hvis du skal bestille reise etter fristen, eller ønsker å benytte deg av en annen
reisemåte enn billigste reisevei (f.eks. mest miljøvennlige reisevei), må dette avklares
med Generalsekretær i forkant av bestillingen. Generalsekretæren kan kontaktes via epost på ronja@elev.no.
Deltaker må være til stede på Thon Congress Gardermoen før kl. 10 på mandag for dei
obligatoriske formøtene. Hvis noen har behov for å ankomme søndagen før for å rekke
dette, kan det også avtales med Generalsekretær via ronja@elev. Fredagen på
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Elevtinget er satt av til saken Valg, og det er vanskelig å forutse hvor lang tid denne
saken tar. Vi regner med at Elevtinget er ferdig rundt kl. 16 på fredagen, men vi ber om
at alle bestiller reise hjem til etter kl. 17.
For å få refusjon, må deltaker eller skole sende inn alle kvitteringer for reisen sammen
med at reiseregningsskjema til faktura@elev.no innen 8. april 2022. Alle reiseregninger
sendt etter denne datoen vil bli avvist.
Reiseregningsskjema finner du på elev.no/nedlastninger.
Hvis du har spørsmål om reise eller overnatting, kan Generalsekretær, Ronja Larsen,
kontaktes på ronja@elev.no.

Overnatting
Siden Elevtinget skal foregå på Thon Congress Gardermoen, ønsker vi at alle deltakerne
skal sove på samme sted. Slik vil vi sikre at arrangementet er et sted for trivsel,
bekjentskap og trygghet.
Elevorganisasjonen har holdt av tilstrekkelig med rom på Thon Hotel Oslo Airport, som
ligger fem minutter i gåavstand unna selve konferansesalen. Booking av hotellrom
gjøres gjennom påmelding på elevtinget.no
Elevtinget er et stort møte med tanke på antall deltakere. På Elevtinget 2020 møte
rundt 600 elever og lærlinger frå heile landet. Om skulen velge å sende en delegat og
en observatør blir dei plassert på samme rom. Delegater som reise alene fra sin skole
vil bli plassert med andre som også reiser alene. Vi kommer også til å ta nøye hensyn til
kjønn, alder og geografi når vi bestemmer hvordan romfordeling skal være.
Dersom du sitter med spørsmål om overnatting eller spesielle hensyn vi må ta, kan du
ta kontakt med generalsekretær Ronja Larsen på ronja@elev.no.
Prisene for hotellrom er
● Dobbeltrom per person per natt: 447,5 kr
● 4-mannsrom per person per natt: 323,75 kr
Elevorganisasjonen fakturere skoler for hotellovernattinger fortløpende.
Har du andre spørsmål som ikke er knyttet til reise, overnatting eller deltakeravgift, kan
du ta kontakte sentralstyremedlem Marie Løviknes på marie@elev.no. Øvrig
kontaktinformasjon finner du på elev.no/kontakt.
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Forslag til Ordstyrere, Referenter og Protokollunderskrivere
For å få til et godt elevting, er det viktig med trygge og gode ordstyrere som kan losje
Elevtinget. Når en skal sette sammen et ordstyrerbord er det viktig å både ha med god
kompetanse, erfaring og trygge møteledere.

Sentralstyrets innstilling:
Sentralstyret sin innstilling:

●

Ragnhild Vassbotn (leder)

●

Rahman Chaudry

●

Live Tronstad

●

Tord Magnus Dyrkorn

●

Fredrick Doak

●

Alida de Lange D ́Agostino

●

Tor Ole Bjerkan

●

Sunniva Roligheten

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:
●

Martine Svendsen

●

Hailie Tuven

●

Ella Tronstad

●

Sara Houge

●

Gabriel Aaron Normann Bruun

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:
●

Signe Margarete Krüger Birks

●

Marie Løviknes
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Dagsorden for Elevtinget 2022
Mandag
10.00
12.00
12.20

13.30

14.20
14.30
15.30
16.15

16.45
18.00
19.00

19.45

21.00
21.15

Formøte
Åpningsseremoni
Konstituering
Godkjenning av innkalling
Valg av ordstyrere
Valg av referenter
Valg av protokollunderskrivere
Godkjenning av dagsorden
Møteregler for Elevtinget
Skolering med ordstyrerbordet
Mandat for og valg av redaksjonskomiteer
Sentralstyret sin beretning
Landsstyret sin beretning
Operasjon Dagsverk sin beretning
Valgkomiteen sin beretning
Økonomisk beretning
Desisjonskomiteens beretning
Hilsningstale Audun Lysbakken, leder i SV
Lunsj
Beretningsdebatt
Informasjon om valg av prosjekt til Operasjon
Dagsverk 2022
Video
Presentasjon av kandidater til Operasjon
Dagsverk 2022
Spørsmålsrunde for kandidater
Debatt om prosjekt
Middag
Votering Prosjekt til Operasjon Dagsverk 2022
Utdeling av årets internasjonale uke
Hilsen fra OD-leder i 2015
Innledning til Prinsipprogram
Innledning til forpliktelser for sentralt
tillitsvalgte
Innledning til inntjeningssum for OD
Innledning til Vedtekter
Votering Grunnlag for behandling av Vedtekter
Møteslutt
Forslagsworkshop Prinsipprogram
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22.00

Frist

Endringsforslag til Prinsipprogram, forpliktelser
for sentralt tillitsvalgte og inntjeningssum for
OD

Tirsdag
09.00

Votering
12.30
Votering
13.00
14.00

Frist

18.00
19.00
Votering
Votering
21.00
21.15
22.00

Frist

Møtet åpnes
Hilsningstale Tonje Brenna, Kunnskapsminister
Debatt Vedtekter
Vedtekter
Debatt om forpliktelser for sentralt tillitsvalgte
Forpliktelser for sentralt tillitsvalgte
Lunsj
Stille til valg
Debatt prinsipprogram
Middag
Innlending til Politisk måldokument
Innledning til Politiske prioriteringer
Prinsipprogram
Debatt inntjeningssum Operasjon Dagsverk
Inntjeningssum Operasjon Dagsverk
Møteslutt
Workshop politikk
Endringsforslag for Politiske måldokument og
Politiske prioriteringer

Onsdag
09.00

Møtestart
Debatt Politisk måldokument
12.00
Hilsningstale Steffen Handal, leder i
Utdanningsforbundet
Fortsettelse debatt politisk måldokument
13.00
Lunsj
14.00
Ungdomspartilederdebatt
15.30
Innledning til Arbeidsprogram
Innledning til Treårig Hovedsatsing
Votering Politisk måldokument
Debatt Politiske prioriteringer
18.00
Møteslutt
18.15
Workshop Arbeidsprogram og workshop
Treårige Hovedsatsing
19.30 Frist
Endringsforslag for Arbeidsprogram, Treårig
Hovedsatsning og Medlemskontingent
20.00
Bankett
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22.00

Frist

Opprettholde kandidatur

Torsdag
09.00
Votering
13.00
14.00
Votering
15.00

18.00
19.00

Votering
Votering

21.00

Møtet åpnes
Fortsettelse debatt politiske prioriteringer
Politiske prioriteringer
Debatt om Arbeidsprogram
Lunsj
Hilsningstale Guri Melby, leder i Venstre
Arbeidsprogram
Hilsningstale Hege Bae Nyholt, leder i
utdanningskomiteen på stortinget
Debatt Treårige Hovedsatsing
Middag
Treårige Hovedsatsing
Debatt medlemskontingent
Medlemskontingent
Møteslutt

Fredag
09.00
Valg
Valg
Valg
Valg
Valg
Valg
Valg
Valg
Valg
16.00

Møtet åpnes
Leder
Generalsekretær
Nestleder
Nestleder
Sentralstyremedlemmer
Styret for Operasjon Dagsverk
Desisjonskomiteen
Valgkomiteen
Revisor
Trolig Møteslutt
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Vedtektenes paragraf §8 sier at «Alle organer følger møtereglene vedtatt av Elevtinget,
med mindre annet vedtas av organet selv§ Her er møtereglene fra Elevtinget 2022.

Møteregler for Elevtinget 2022
Generelt
§1

Formalia

Møtereglene former Elevtinget 2022.
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 ordstyrere, og ved
gjentatte eller grove tilfeller skal taleren
beordres ned fra talerstolen. All
utilbørlig påvirkning av salen (klapping,
«stilleklapping», jubling, buing, plakater,
signaler, osv.) er forbudt, Ved grove
tilfeller skal representanten som utfører
dette bortvises fra salen.

Representasjon

§4

Permisjon og tilstedeværelse

Delegater og observatører på Elevtinget
skal befinne seg i salen så lenge møtet
er satt. Dersom noen må forlate
Elevtinget, må de søke permisjon.
Permisjonssøknader behandles av
Fullmaktskomiteen, og innvilges kun i
nødstilfeller.
Fullmaktskomiteens avgjørelse kan
overprøves av Elevtinget med
alminnelig flertall.
Dersom en delegat får innvilget en
permisjonssøknad, kan den søke om å
overdra stemmeretten til en observatør
fra samme skole. Fullmaktskomiteen
innvilger overdragelse av stemmerett.

§5

Delegater

Følgende er delegater på Elevtinget, og
har møte-, tale-, og stemmerett:
1. Elevrådsleder fra hver
medlemsskole.
2. Lærlingrådsleder fra hvert
lærlingsråd som er tilsluttet
Elevorganisasjonenen.
I tilfeller der leder ikke kan eller vil
representere skolen/lærlingrådet skal en
annen representant velges av
elevrådet/lærlingrådet ved vanlig
personvalg.
Delegater har fargede skilt med sitt
delegatnummer, Fargen skal være
forskjellig fra observatørenes.

§6

Observatører

Følgende er ordinære observatører på
Elevtinget, og har møte-, tale-, og
forslagsrett:
1. En valgt representant fra hver
medlemsskole og hvert
lærlingråd
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2. Individuelle medlemmer etter
godkjenning fra Generalsekretær
3. Landsstyret
4. En valgt representant fra hver av
fylkeslagene
5. En valgt representant fra hver av
lokallagene
6. Sentralstyret og Generalsekretær
7. Desisjonskomiteen med
varamedlemmer
8. Operasjon Dagsverk (OD-styret)
9. Hovedkomiteen i Operasjon
Dagsverk
10. Ledere for Ods Distriktskomiteer
eller valgt representant
11. Basisgrupper som oppfyller
kravene i §7
12. Valgkomiteen i angjeldende
saker
Observatører har fargede skilt med sitt
observatørnummer Fargen skal være
forskjellig fra delegatenes.

§7

Andre med fullmakter

Følgende representanter har fullmakter:
1. Alle elever ved medlemsskoler i
Elevorganisasjonen har
forslagsrett.
2. Medlemmer av forberedende
komiteer har møterett. I
angjeldende saker har de tale- og
forslagsrett.
3. Medlemmer av
redaksjonskomiteer har møterett.
I angjeldende saker har de taleog forslagsrett.
4. Utvalg nedsatt av Landsstyret har
tale- og forslagsrett i
angjeldende saker.
5. Ordstyrere har tale- og
forslagsrett til dagsorden,
møtereglene og voteringsorden.
6. Referent har møterett.
7. Kandidater som stiller til valg, har
møterett. De har tale- og
forslagsrett i saken Valg.
8. Personer som skal holde
redegjørelse eller opprettholde
kandidatur for en kandidat kan
søke om møte-, tale-, og
forslagsrett under saken valg.
Alle som ønsker det, kan overvære
Elevtinget fra anviste plasser for gjester.

Gjester kan individuelt innvilges tale- og
forslagsrett ved alminnelig flertall.
Pressen kan ikke innvilges tale- eller
forslagsrett. Tale- og forslagsrett for
gjester kan trekkes tilbake med
alminnelig flertall.
Personer med tale- og forslagsrett gis
skilt med samme farge som ordinære
observatører.

§8

Lukkede dører

Elevtinget kan ved alminnelig flertall
vedta å holde Elevtinget for lukkede
dører. Et slik vedtak medfører at kun
representanter med møterett har
anledning til å overvære Elevtinget.

Saksgang og konstituering
§9

Oppstart av møtet

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

§10 Ordstyrernes fullmakter
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til
dagsorden, møtereglene, taletid,
voteringsorden o.l. for å sikre en
forsvarlig, demokratisk behandling av
Elevtingets saker. Ordstyrerne skal
påtale upassende oppførsel på
Elevtinget.
Ordstyrerne gis fullmakt til å gjøre
mindre endring i dagsorden (tidsbruk på
saker, pauser mm.) Endringer som
innebærer at rekkefølgen på saker
endres eller at en sak flyttes til en annen
dag enn den vedtatte dagsorden skal
aktivt voteres over.
Ordstyrerne, sammen med
Desisjonskomiteen, gis fullmakt til å
foreslå voteringsorden i alle saker.
Ordstyrere kan skiftes ut med alminnelig
flertall.
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§11

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 enhver tid innsyn i
stemmetallene.
Elevtinget velger to
protokollunderskrivere etter anbefaling
fra sentralstyret.

§12 Redaksjonskomiteer
Det opprettes redaksjonskomiteer for
politikk (politiske måldokument og
politiske prioriteringer), treårig
hovedsatsing, og prinsipprogram og
arbeidsprogram. Totalt skal det være
fire komiteer. Elevtinget vedtar mandat
og sammensetning etter anbefaling fra
Landsstyret.
Redaksjonskomiteene skal sammenstille
og presentere innkomne forslag for
Elevtinget, og de kan også gis mandat til
å foreslå bedre ordlyd, innstille på
forslag og andre oppgaver knyttet til
forsalgene.

Debatter
§13

Innlegg

Delegater og observatører ber om ordet
til innlegg ved å rekke opp skiltet. Dette
er i disse møtereglene omtalt som «å
tegne seg». Innlegg er normalt ett og et
halvt minutt, men Elevtinget kan vedta
annen taletid. I debattene om vedtekter,
politiske måldokument politiske
prioriteringer, prinsipprogram,
arbeidsprogram og treårig
hovedsatsning har hver representant
maksimalt to innlegg.

§14

Replikk

Til hvert innlegg gis det anledning til
inntil to replikker og en svarreplikk.
Representanter ber om ordet til replikk
ved å rekke opp skiltet med et ark synlig
bak skiltet. Replikker må tegnes under
innlegger. Dersom mer enn to
representere ønsker replikk, får de som
tegnet seg først replikkene.
Hver av replikkene varer normalt ett
minutt. Elevtinget kan vedta annen
taletid på replikkene med alminnelig
flertall.

§15 Saksinnledninger
Til hver sak gis det anledning til en
innledning fra saksforbereder eller
redaksjonskomité på inntil 10 minutter,
med mindre noe annet er bestemt i
dagsorden, Det skal gis anledning til å
stille oppklarende spørsmål.

§16

Strek og styrking av taleliste

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 2/3-flertall vedta å
avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke
talelisten.

§17

Voteringsorden, møteregler,
dagsorden og
saksopplysninger

Representantene ber om ordet til
voteringsorden, møtereglene,
dagsorden, og saksopplysning ved å
rekke opp skiltet med en hånd over
skiltet. Det blir gitt ordet til slike innlegg
etter at pågående innlegg med
replikkveksling over.
Representanter som ber om ordet til
voteringsorden, møtereglene,
dagsorden og saksopplysning skal først
legge frem innlegget sitt til
desisjonskomiteen.
Representanter får ikke ordet til
voteringsorden, møtereglene,
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dagsorden eller saksopplysning for å
oppklare intensjonen i eller fremsette et
forslag.

Forslag og voteringer
§18

Frister

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

§19 Forslagenes utforming
Alle forslag skal fremmes elektronisk.
Forslagstiller skal underskrive forslaget.
Alle felter på forslagsarket skal være fylt
ut. Eventuelle lister over hvem som
støtter et forsalg og argumentasjon for
forslaget skal fjernes av
redaksjonskomiteen eller
ordstyrerbordet.

§20 Avstemninger
Under avstemninger holdes dørene
lukket. Ingen kan forlate eller komme
inn i salen før stemmegivingen ar
avsluttet.
Avstemninger foregår ved at skiltene
rekkes opp når ordstyrerne sier «det
stemmes». Dersom minst en
representant krever det, skal
avstemningen foregå skiftelig. Et slik
krav kan overprøves av Elevtinget med
2/3-flertall.
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 diss
bestemmelsene avgjør Elevtinget med
alminnelig flertall.

§21

Valg

Personer som stiller til valg, må
annonsere dette til valgkomiteen
innenfor en tidsfrist angitt av
dagsorden. 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 dagsorden. Denne
tidsfristen kan ikke være mindre enn en
time etter at innstillingen blir lagt frem.
Der ikke annet er fastgitt, er taletiden på
valgtale på tre minutter.
Dersom det finnes flere kandidater, eller
dersom noen krever det, skal det
avholdes skriftlig valg. Ved skriftlig valg
deles det ut stemmesedler til hver
delegat. Delegatene fyller disse ut og
sekretariatet samler inn sedlene.
Stemmetellingen utføres i regi av
sekretariatet. En representant for hver
kandidat kan overvære
stemmetellingen.
Dersom en kandidat får mer enn
halvparten av stemmene, utenom
forkastede og banke 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 skiftelig valg med
resterende kandidater skal avholdes.
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Saken Valg følger denne rutinen:

§24 Hilsningstaler
§22 Opptreden i valg og
valgprosessen
Saken Valg er en personlig og sensitiv
sak som skiller seg fra andre saker som
behandles under Elevtinget. Kandidater,
Valgkomiteen og andre personer som er
innblandet i valgprosessen er ansvarlige
for at valget blir demokratisk, ryddig og
en best mulig opplevelse.

Diverse
§23 Berusede personer
Det er ikke lov å konsumere alkohol
under arrangementet. Brudd på dette
medfører bortvisning, og personen blir
sendt hjem på egen regning.

Det gis anledning til hilsningstaler på
Elevtinget, men bare der det er satt av
tid til dette i dagsorden. Hilsningstaler
er på inntil 15 minutter. Elevtinget kan
avvise en hilsningstaler med alminnelig
flertall.

§25 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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Redaksjonskomiteer
Mandat og sammensetning for Redaksjonskomite for prinsipprogram
1.
Komiteen består av:
•

En (1) person fra Forberedende komite for prinsipprogram, uten stemmerett.

•

En (1) person fra Sentralstyret, med stemmerett.

•

En (1) person fra Landsstyret, med stemmerett.

•

En (1) person fra fylkesstyrene, med stemmerett.

•

En (1) ungdomsskoleelev, med stemmerett.

•

En (1) yrkesfagselev eller lærling, med stemmerett.

•

To (2) elever fra medlemsskoler uten tillitsverv i Elevorganisasjonen eller Operasjon
Dagsverk, med stemmerett.

2.
Komiteen skal organisere innsendte forslag ved å:
1.

Lage et hefte med nummererte og kategoriserte forslag.

2.

Foreslå egne forslag med hensikt om å forbedre språk eller lage kompromisser mellom
forslag med samme intensjon.

3.

Dele opp forslag dersom det er naturlig.

3.
Komiteen skal komme med innstilling til vedtak på alle forslag. Forslagene kan bli innstilt
“vedtatt”, “avvist” eller “ingen innstilling” . Stemmetallene til komiteen skal oppgis i heftet.
4.
Komiteen skal bistå ordstyrerbordet med å utvikle en ryddig voteringsorden

Redaksjonskomité for prinsipprogram
Person fra fylkesstyrene, med stemmerett: Nikolai Sogn
Resterende plasser er oversendt til et Sentralstyremøte.
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Mandat og sammensetning for Redaksjonskomite for politikk
1.
Komiteen består av:
•

En (1) person fra Forberedende komite for politikk, uten stemmerett.

•

En (1) person fra Sentralstyret, med stemmerett.

•

En (1) person fra Landsstyret, med stemmerett.

•

En (1) person fra fylkesstyrene, med stemmerett.

•

En (1) ungdomsskoleelev, med stemmerett.

•

En (1) yrkesfagselev eller lærling, med stemmerett.

•

To (2) elever fra medlemsskoler uten tillitsverv i Elevorganisasjonen eller Operasjon
Dagsverk, med stemmerett.

2.
Komiteen skal organisere innsendte forslag ved å:
1.

Lage et hefte med nummererte og kategoriserte forslag.

2.

Foreslå egne forslag med hensikt om å forbedre språk eller lage kompromisser mellom
forslag med samme intensjon.

3.

Dele opp forslag dersom det er naturlig.

3.
Komiteen skal komme med innstilling til vedtak på alle forslag. Forslagene kan bli innstilt
“vedtatt”, “avvist”, “ingen innstilling”, eller “oversendt til årsmøtene i fylkene”. Stemmetallene
til komiteen skal oppgis i heftet.
4.
Komiteen skal bistå ordstyrerbordet med å utvikle en ryddig voteringsorden

Redaksjonskomité for politikk
Person fra Sentralstyret, med stemmerett: Helena Blostrupsen
Person fra Landsstyret, med stemmerett: Johannes Vangsnes
Resterende plasser er oversendt til et Sentralstyremøte.
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Mandat og sammensetning for Redaksjonskomite for arbeidsprogram
Komiteen består av:
•

En (1) person fra forberedende komité for arbeidsprogram uten stemmerett

•

En (1) person fra sentralstyret med stemmerett

•

To (2) personer fra fylkesstyrene med stemmerett

•

En (1) person fra Operasjon Dagsverk med stemmerett

•

En (1) plass til ungdomsskoleelev uten tillitsverv i Elevorganisasjonen

•

En (1) plass til en elev i et studieforberedende utdanningsvalg uten tillitsverv i
Elevorganisasjonen

•

En (1) plass til elev som er i et yrkesfaglig utdanningsløp

1.
Komitéen skal organisere innsendte forslag ved å:
1.

Lage et hefte med nummererte og kategoriserte forslag

2.

Foreslå egne forslag med hensikt om å forbedre språk eller lage kompromisser mellom
forslag med samme intensjon

3.

Dele opp forslaget dersom det er naturlig

2.
Komitéen skal komme med forslag til vedtak på alle forslag. Forslagene kan bli foreslått
«vedtatt», «avvist», «ingen innstilling», eller «oversendt til årsmøtene i fylkene».
Stemmetallene til komitéen skal oppgis i heftet.
3.
komiteen skal bistå ordstyrerbordet med å utvikle en ryddig voteringsorden

Redaksjonskomité for Arbeidsprogram
Person fra sentralstyret med stemmerett: Marie Løviknes
En av personene fra fylkesstyrene med stemmerett: Mats Mareliussen
Resterende plasser er oversendt til et Sentralstyremøte.

Mandat og sammensetning for Redaksjonskomite for Treåring
hovedsatsning
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1. Komitéen består av:
•

En (1) person fra forberedende komité for treårig hovedsatsning

•

En (1) person fra Sentralstyret eller generalsekretær

•

En (1) person fra Landsstyret

•

En (1) person fra fylkeslagene

•

To (2) personer ved medlemsskole eller lærlinger, uten tillitsverv i Elevorganisasjonen

2.
Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å:
1.

Lage hefte med forslagene, nummerert og kategorisert

2.

Foreslå egne forslag med hensikt om å forbedre språket eller lage kompromisser
mellom flere forslag med samme intensjon

3.

Dele opp forslag dersom dette er naturlig

3.
Komitéen skal innstille på alle forslag. Forslag kan bli innstilt
•

vedtatt

•

avvist

•

ingen innstilling

Stemmetallene til komitéen skal oppgis i heftet.
4.
komiteen skal bistå ordstyrerbordet med å utvikle en ryddig voteringsorden

Redaksjonskomité for Treåring hovedsatsing
Person fra forberedende komité for treårig hovedsatsning: Signe Birks
Person fra Landsstyret: Mathilde Skjeggestad
Resterende plasser er oversendt til et Sentralstyremøte.
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Elevrådsleder ved Eid vidaregåande skule 20/21
lnterimstyreleder i interimstyret for Elevorganisasjonen i Vestland 2020
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Vestland 2020
Elevrådsleder ved Eid vidaregåande skule 19/20
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 2019
Sekretær i elevrådet ved Eid vidaregåande skule 18/19
Elevrådsrepresentant ved Eid ungdomsskule 16-17

Eivind Johannessen Lotsberg (19) - St.Hanshaugen, Oslo
Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 21/22
Nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo 20/21
Medieansvarlig i Elevorganisasjonen i Oslo 19/20
Elevrådsstyremedlem ved Kuben videregående skole 20/21
Elevrådsnestleder ved Kuben videregående skole 19/20
Referent i elevrådet ved Kuben videregående skole 18/19

Signe Margarete Kruger Birks (21) - Bergen, Vestland
Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 21/22
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Vestland 20/21
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Vestland 2020
Elevrådsstyremedlem ved Knarvik videregående skole 19/20
Medlem av distriktskomiteen til Operasjon Dagsverk i Hordaland 2019
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Hordaland 2019
Elevrådsstyremedlem ved Knarvik videregående skole 17/18

Aslak Berntsen Husby (19) - Sunndalsøra, Møre og Romsdal
Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen 21/22
Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 20/21 og 19/20
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Rettighetshjelpen
2.8 sette ned en rettigh etsgruppe. Denne gruppen skal videreføre rettighetshjelpen og
aktivt hjelpe elever og lærlinger i spørsmål om deres rettigheter.
Rettighetshjelpen er blant Elevorganisasjonens mest brukte tilbud. Vi får i gjennomsnitt
5-10 rettighetshenvendelser i uken. Elever ringer eller sender e-post med spørsmål om
sine rettigheter. Alle disse er besvart med oppklaring i hvilke rettigheter de har, og vi
har etterstrebet å gi alle veiledning om hvordan de skal gå fram for å løse saken. I noen
tilfeller har også rettighetshjelpen henvist til grupper med mer kompetanse på
området, slik som elev og lærlingombudet i tilsvarende fylke. I år har rettighetshjelpen
bestått av to sentralstyremedlemmer som har besvart de fleste henvendelser sammen.
Rettighetshjelpen er et viktig og populært tilbud som vi ønsker å fortsette med og som
vi ser er en viktig ressurs for mange elever.
Nettsiden
2. 7 Utforme en nettbasert elevrådshåndbok som inneholder eksempelvis ulike maler og
forslag til vedtekter til elev- og lærlingråd, med formål om å styrke rådsdrift og
elevdemokratiet samt samarbeid med Elevorganisasjonen. Denne skal være tilgjengelig
på elev.no

Elevrådshåndboka har blitt tilgjengelig på elev.no og ligger reklamert på forsiden som
både sitt eget element, men også som en del av våre medlemstilbud. I fjor ble
elevrådshåndboka skapt, og i år har vi tatt steget videre og digitalisert den, slik at den
er tilgjengelig for alle på nettsiden. Den ligger reklamert på forsiden som både sitt eget
element, og også som en del av medlemstilbudet vårt skolestartpakka. Dette har fått
flere positive reaksjoner av både elevrådsledere og andre elever, som også får tilgang
til boka. Elevrådshåndboka som ligger offentlig på nettsidene er identisk den som ble
sendt ut til skolene. Mer om elevrådshåndboka kan du lese i delen om skolestartpakka.
2.10 Opprette en nettbutikk som selger profileringsmateriale.

Side 30 av 262

Side 31 av 262

Side 32 av 262

Side 33 av 262

5. 7 Arrangere kampanjer som tar utgangspunkt i organisasjonens politikk og/eller treårig
hovedsatsning.

I år har arbeidet med sosiale medier i stor grad overlappet organisasjonens
påvirkningsarbeid. I år har vi hatt flere kampanjer på sosiale medier som har hatt
sammenheng med annet politisk arbeid om samme tema. Her er utstyrsstipend
kampanjen i sommer, og #elevkrav kampanjen gode eksempler. #Elevkrav var et
omfattende arbeid på flere nivåer i sentralstyret, og du kan lese mer om den lenger ned
i beretningen, i kapittelet om strategiarbeid.

Podkast

2.12 Opprette en medlemsrettet podkast om skolepolitikk og Elevorganisasjonens
arbeid.

Sentralstyret 20/21 utviklet i sin periode en podkast om skolepolitikk og
Elevorganisasjonen. Denne podkasten har derimot ikke blitt videreført denne perioden.
Sentralstyret har sett at de ikke har nok ressurser til å opprettholde og utvikle episoder
til denne podkasten, og ser også at det ville bli vanskelig for årets sentralstyre å
gjennomføre denne oppgaven. Å jobbe med podkasten har blitt diskutert i flere
omganger, og tidlig i perioden hadde vi visjoner for å bygge opp podkasten.
Muligheten til å utvikle podkasten har likevel ikke vært mulig i denne perioden, noe vi
synes er veldig uheldig.
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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 5 ordinære
landsstyremøter og 2 ekstraordinære landsstyremøte siden Elevtinget 2021. 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 2021/2022 har bestått av:

Troppet på:

Agder

Sebastian Dahl

27.04.2021

Innlandet

Jade Carolina Hauan

12.12.2021

Møre og Romsdal

Mildrid Waagan Iversen

Fungerende leder

Nordland

Mats Moen Mareliussen

13.10.2021

Oslo

Hannah Skare Myklebust

Fungerende leder

Rogaland

Amalie Bloemheuvel Taksdal

31.10.2021

Troms og Finnmark

Johannes Myrstad

21.11.2021

Trøndelag

Alva Mathilde Sunde Gjersøe

21.03.2021

Vestfold og Telemark

Mathilde Bu Skjeggestad

06.05.2021

Vestland

Iver Flyum-Bjørlo

31.10.2021

Viken

Ashna Usman

Fungerende leder

Elevorganisasjonen

Edvard Botterli Udnæs

01.07.2021

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 hvordan skape en mer inkluderende
skolehverdag, Statsbudsjettet 2023 og stortingsvalget 2021. Vi har også diskutert
kandidat medlemskap i organisasjonen OBESSU, noe som har vært et tema hvert år
med mye frem og tilbake i organisasjonen.
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Kandidat Medlemskap 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 landsstyre. OBESSU er en europeisk paraplyorganisasjon av, med og for
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.
Vi bestemte på det 3. landsstyremøte å ikke gå inn i OBESSU. Dette var grunnet både
penger og at vi ønsker å fokusere på organisasjonen innad framover. Vi som andre
ungdomsorganisasjoner har slitt under korona og føler det er hensiktsmessig å holde
fokuset innad istedenfor å jobbe for å utvikle det internasjonale samarbeidet.

Vervestrategi
En god vervestrategi er viktig for elevorganisasjonens troverdighet, legitimitet og
påvirkningskraft. Den er avhengig av god forankring i en representativ medlemsmasse.
Verving er derfor en viktig aktivitet for organisasjonens utvikling og fremtid. Alle norske
elever og lærlinger skal ha muligheten til å melde seg inn og engasjere seg i
Elevorganisasjonen, uavhengig av hvor de bor i landet. Informasjon og aktivitet i
vervearbeidet er derfor av både lokal og nasjonal interesse. Denne strategien skal ligge
til grunn for arbeidet, men ikke være begrensende.
Derfor vedtok landsstyret på det 2. ordinære landsstyremøte å revidere vervestrategien
til elevorganisasjonen. Her ble det blant annet vedtatt at alle fylkeslag skulle etterstrebe
å holde arrangementer for ikke - medlemmer/medlemsskoler.

Stortingsvalg 2021
Landsstyret fra forrige periode vedtok hvordan vi skulle jobbe opp mot stortingsvalget.
Vi jobbet gjennom valget aktivt med denne strategien. I strategien var det en satsning
på å jobbe opp mot Arbeiderpartiet fordi fjorårets landsstyre antok at de ville være
viktig for å få gjennomslag for vår politikk dette valget.
Hovedsakene våre var å fjerne fraværsgrensa, avskaffe eksamen, gratis skolegang og
læreplass for alle. Vi var ute i fylkene og jobbet aktivt for å snakke med politikerne om
disse sakene. I tillegg lanserte sentralstyret elev krav kampanjen som vi jobbet aktivt
med. Situasjonen har selvfølgelig vært ulik i alle fylkene men kontakt ble opprettet med
politikerne som sto på listene og vi fikk snakket om hva som var viktigst for oss. Rundt
stortingsvalget 2021 jobbet vi hardt for å få gjennomslag for vår politikk.

Statsbudsjett 2023
Statsbudsjettet er en viktig sak som vi legger mye arbeid i. Ved det 3. ordinære
landsstyremøte ble det diskutert hvor mange hovedsatsninger man skulle ha for å
konkretisere og vite hvor Elevorganisasjonen skal sette presset. Det ble vedtatt at vi
skulle ha fire hovedsatsninger. Disse er Utstyrsstipend, borteboerstipend,
skolehelsetjenesten og Lærlingtilskudd. Vi jobber aktivt med at hovedsatsningene går
igjennom til årets forslag av statsbudsjett.

En inkluderende skolehverdag
En annen viktig politisk sak i år har vært en mer inkluderende skolehverdag. Under det
3. ordinære landsstyremøte ble det diskutert hvordan fylkesstyrer kan jobbe opp mot
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fylkeskommuner for å sikre gode mobbeforebyggende tiltak. Det ble også vedtatt flere
punkter for Elevorganisasjonen sin politikk rundt mobbing og forebyggende arbeid.

Retningslinjer for en miljøbevisst organisasjon
På det 1. ordinære landsstyremøtet ble retningslinjer for en miljøbevisst
Elevorganisasjon revidert og behandlet. Retningslinjene legger føringer for at
organisasjonen skal holde seg miljøbevisst i arbeidet vi gjør. Landsstyret har hatt flere
runder på hvordan Elevorganisasjonen kan forbedre seg og bli en mer miljøbevisst
organisasjon, spesielt på områder rundt mat og transport.

Organisasjonsutvalget
Organisasjonsutvalget ble valgt etter Elevtinget i 2020. Siden dette har de jobbet
kontinuerlig med å se på organisasjonens struktur og hvordan vi gjør ting. De har sett
på hvordan andre ungdomsorganisasjoner og organisasjoner generelt jobber og
intervjuet tillitsvalgte og medlemmer av Elevorganisasjonen for å finne ut hva vi gjør
bra og hva som kan forbedres. På det 2. ordinære landsstyremøte presenterte de
kunnskapsgrunnlaget sitt for oss og etter dette jobbet de for å utarbeide en rapport
med løsninger på organisasjonens problemer. Sluttraporten ble presentert og diskutert
på periodens 3. ordinære landsstyremøte. Etter dette gikk organisasjonsutvalget av.
Landsstyret har fått mye ut av rapporten og håper organisasjonen kan bruke den i
utvikling lang tid fremover.

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 korona
situasjonen.

EO-skolen
På periodens 2. ordinære landsstyremøte bestemte vi å sette utviklingen av den digitale
skoleringsplattformen for tillitsvalgte på pause. Dette er grunnet at den tok opp mye
unødvendig tid for sentralstyret og vi mente sentralstyret skulle kunne bruke tiden sin
på viktigere ting som faktisk kan forbedres.
Håpet til landsstyret er at omprioriteringen av tid kunne gjøre at sentralstyret kan
skolere tillitsvalgte bedre på andre måter og at vi kan finne en bedre måte for å utvikle
en lavterskel digitalskoleringsplatform for tillitsvalgte.

Slack for EO-Norge
I år har det vært stort fokus på kommunikasjon i organisasjonen. I sammenheng med
dette ble saken Slack for hele EO-Norge tatt opp. Tidligere har
kommunikasjonsplattform variert fra fylke til fylke så forslaget handlet om å flytte
organisasjonen på en mer samlet plass. Under periodens 4. ordinære landsstyremøte
ble det diskutert hvorvidt kommunikasjonen kan bedres ved at hele organisasjonen
kommuniserer på en plattform. Det ble vedtatt at Elevorganisasjonen skal bruke slack
som kommunikasjonsplattform.

Ekstraordinære landsstyremøter

Side 57 av 262

I skrivende stund er det gjennomført 2. ekstraordinære landsstyremøter. Disse har vært
for å vedta budsjettrevisjon og vedta innstilling til treårig hovedsatsning for
Elevorganisasjonen 2022-2025 som presenteres på Elevtinget 2022.
Med vennlig hilsen:
Landsstyret 2021/2022
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Operasjon Dagsverks beretning 2021
1. Aksjon
1.1 Innledning
Operasjon Dagsverk har opplevd et stort engasjement og stor oppslutning i 2021.
OD-kampanjen 2021 fikk slagordet «Du er innafor». I kampanjen ønsket OD å snakke
om arven etter apartheid i Sør-Afrika, giftig maskulinitet, og viktigheten av å se de
rundt oss for hvem de er og å bli sett selv. Dette ble viktige temaer på timeplanen på
de 403 skolene som deltok på vår Internasjonale Uke i Oktober.
4. november 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 18. - 29. oktober.
I 2021 hadde Operasjon Dagsverk 403 påmeldte skoler og til sammen 85 483
påmeldte elever. Dette er en nedgang fra året før også, men vi ser at de påmeldte
skolene får det bedre og bedre til og engasjementet på skolene er sterkere. Vi tar
med oss lærdom der vi blant annet ser at en kampanje med tydelig tematikk som
kan relateres enkelt til ungdom i Norge trolig engasjerer mest.
Det er også viktig å påpeke at den viktigste delen av OD, informasjonskampanjen
har vært svært suksessfull. Med oppmerksomheten vi har fått har man 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 i tillegg til alle foredragsholderne KFUK-KFUM
mobiliserte innenfor sitt nettverk.
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 10 ungdom
fulltid frivillig, i OD-styret jobber 8 frivillige, vi har ca.120 distriktskomitémedlemmer
og ca. 3000 frivillige i skolekomiteer.
1.2 Tema, prosjektvalg og samarbeidsorganisasjon
På det digitale, ekstraordinære Elevtinget 2021, og ved prosjektvalg på skolene i
forkant, fikk norske elever valget mellom følgende prosjekter:
A) Ungdom bygger demokrati – Nepal, Utviklingsfondet
B) Ungdom på kant med loven – Sør-Afrika, KFUK-KFUM Global
C) Utdanning på egne premisser – Colombia, SAIH
Etter avstemningen ble det bestemt at det var KFUK-KFUM Global som vant
OD2021, og ble årets samarbeidspartner. Prosjektet fokuserer på å skape trygge
møteplasser for ungdom der de blir sett for hvem de er.
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 fra Sør-Afrikansk
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ungdom vi fikk sanket via en whatsappgruppe og film og klippmateriale vi fikk etter
et samarbeid med et Sør-Afrikansk produksjonsfirma ble viktige for kampanjen.
I kampanjeperioden har vi hatt et tett samarbeid med KFUK-KFUM Global. Nå skal
vi i gang med programperioden. Utbetalingene og programarbeidet skal etter planen
fortsette til og med 2026. 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 vært digitale, men etter erfaringer fra 2020 har vi klart å
opprettholde god kvalitet. Vi er utrolig fornøyde med våre tilpassede løsninger midt i
en annerledestid.
Under følger en oversikt over skoleringsseminarer som har blitt arrangert i år:
Hva

For hvem

Hvor

Når

Overlappingsseminar
for HK

HK20 og HK21

Digitalt

29. - 31. Jan

Overlappingsseminar
for DK

Nytt og gammelt DK

19 distrikter

Jan - Mars

Lederhelg

DK-ledere

Digitalt

26. - 28. feb

Vårseminaret –
nasjonalt
skoleringsseminar

DK

Digitalt

19.-21. mars

Høstseminaret

DK

Hadeland Folkehøgskole, 2. - 6. aug
Oppland

Regionale
seminarer/lokale
seminarer

DK

19 distrikter

Juni og
September

Skolekomitéseminarer

Skolekomiteer

15 seminarer

September

Evalueringsseminar

Skolekomiteer

1 digitalt seminar, 5
November
evalueringsundersøkelser

Alltinget – nasjonalt
evalueringsseminar

DK og HK

Oslo

19.-21. nov

1.4 Hovedkomiteen 2021
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Hovedkomiteen (HK) har jobbet fra 15.desember 2020 til 15. desember 2021.
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)
Samarbeid med KFUK-KFUM Global
Pressearbeid og eksternt informasjonsarbeid
Foredragsturne under Internasjonal Uke (18. - 29. oktober)
Samarbeid og erfaringsutveksling med lærere
Evaluere alt vi gjør grundig for å utvikle organisasjonen hele tiden
Gjennomføre tiltak i ODs flerårige strategi og årsplan for 2021

Hovedkomiteen 2021 har bestått av:
Navn
Hedda Oven Halvorsen
Telemark
Nora Lyngmo
Salten
Emilie Åberg
Akershus
Ugne Joana Gaudiesuite
Telemark
Magnhild Beate Orvik
Møre og Romsdal
Nora Havsten Håpnes
Oslo
Ronja Sahl
Oslo
Isak Kvandal
Helgeland
Myril Zephora Haabet
Salten
Rikke Lien
Helgeland
Andrea Alvestad Huseby
Østfold

Verv
Leder

Ansvarsdistrikt
-

Lederskolering og
distriktskomiteene
Nasjonale seminarer

Vestfold og Telemark

Aksjon, praktiske øvelser og
undervisning
Nærhet og evaluering

Agder, Rogaland og
Hordaland
Nordre Nordland og Troms
Østfold og Buskerud

Verving, oppfølging og
Foredrag
Formidling

Hedmark og Oppland

Lærere og skolekomiteene

Møre og Romsdal og Sogn
og fjordane

Praktisk film og
distriktskomiteene
Film og grafikk
Engasjerende film

Helgeland og Salten

Finnmark
Oslo og Akershus
Trøndelag

Hovedkomiteen har gjort en helt fantastisk jobb, de har imponert og engasjert
nærmere 100 000 elever og lærere. Det er i det hele tatt lite å utsette på deres
arbeid.
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1.5 Distriktskomiteen 2021
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 og bistå i arrangeringen
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. 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 2022 satse ordentlig på styrking av dette leddet. Nettopp derfor
har Operasjon Dagsverk spesifikt jobbet med å styrke distriktskomiteene våre i ODs
flerårige strategi. Dette arbeidet skal videreføres i 2022 og i årsplanen.
Oversikt over distriktskomitélederne i 2021:
Distrikt
Leder
Finnmark

Ingrid Andrea Aslaksen

Troms

Lea Norderval

Nordre Nordland

Frida Høier Nergård

Salten

Ylva Lillejord

Helgeland

Eila Maret Eira

Trøndelag

Tobias Dahle

Møre og Romsdal

Anna Badong Moses

Sogn og Fjordane

Emma Areklett

Hordaland

Dina Bratteteig

Rogaland

Eirik Rødder

Agder

Meryam Maria Tehsome Gormesa
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Telemark

Susanne Andersen

Buskerud

Oda Kløverød

Oppland

Jade Carolina Hauan

Hedmark

Mina Olsen

Østfold

Lili Locsei

Vestfold

Hanna Gutterød

Oslo

Vilja Krokann Tekstum

Akershus

Lisa Strandrud

1.6 Materiell
Hovedkomiteen produserte i 2021 følgende materiell:
-

Digital temaside: https://www.od.no/duerinnafor
Tre (3) fysiske og to (2) digitalt foredrag
Tjueto (22) undervisningsoppgaver, aksjoner, og praktiske øvelser til ODs
nettsider: od.no/oppgaver-ressurser
En rekke informasjonsvideoer
Dokumentarﬁlmen «Når verden ser oss» med Sør-Afrikansk og norsk
ungdom.
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
Arbeidskort
Klistremerker
Digitale takkebrev til deltakende skoler
To aksjoner

Alt materiellet ble utviklet av hovedkomiteen og ODs sekretariat. Noen av ressursene
er utviklet i samarbeid med KFUK-KFUM Global. Visuell utforming og tilrettelegging
for konseptutvikling ble utført av designbyrået Bielke & Yang i samarbeid med
hovedkomiteen.
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
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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 362 foredrag og
undervisningsopplegg under Internasjonal Uke på vegne av oss. KFUK-KFUM
Global stilte opp med foredragsholdere for å bistå DK og HK i foredragsturneen
under Internasjonal uke i tillegg til at vi produserte en foredragsfilm som er blitt vist
hyppig på skolene. I tillegg tilbød vi skolene undervisningsoppgaver de kunne ta i
bruk for å tilegne seg relevant kunnskap.
1.8 Presse og aksjoner
2021 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 to (2) TV-sendinger har OD i 2021 fått omtrent 130 avisoppslag både lokalt
og nasjonalt.
Det har i kampanjeperioden blitt arrangert ulike aksjoner i distriktene og på skolene.
Plakataksjoner, lystenning og andre mindre aksjoner var blant aksjonene som ble
avholdt.
Vi har også lansert en underskriftskampanje med et tydelig politisk krav sammen
med KFUK-KFUM Global om å “Holde skatten innafor”. Vi produserte også materiell
og forslag til fysiske aksjoner de ulike DKene gjennomførte for å sanke underskrifter.
KFUK-KFUM Global jobber videre med aksjonen nå som kampanjesamarbeidet med
OD er over.
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 KFUK-KFUM Global holdt appell.
2. Organisasjon
2.1 Operasjon 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 solidaritetsaksjoner i andre land. 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 2021/2022 er en gjeng med stor interesse for å føre OD videre,
de har hatt hyppige møter og involvert og interessert i arbeidet til hele
organisasjonen. Særlig har Styret i år lagt ned viktig arbeid for å fortsette
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forbedringen av Operasjon Dagsverks valgprosess. Framover vil den nye
valgordningen av OD-leder evalueres og forbedres for det kommende året.
Styremedlemmer i perioden:
Jakob Kunze

Styreleder med bakgrunn fra SST19/20 og FS Hedmark.

Hedda Oven
Halvorsen

Leder av Operasjon Dagsverk 2021. Bakgrunn fra HK20 og
DK Telemark og FS Telemark.

Edvard Botterli
Undæs

Leder av Elevorganisasjonen 2021/2022. Bakgrunn fra SST
2020/2021 og FS Oslo

Jens Øygarden
Ingebrigtsen

Styremedlem med bakgrunn DK Troms, HK18 og som
OD-leder 2019

Svendjar Algashi

Styremedlem med bakgrunn fra HK19 og DK Akershus

Aurora Gozzi
Tobiassem

Styremedlem med bakgrunn fra HK20 og DK Telemark

Nora Marie Nilsen

Styremedlem med bakgrunn fra HK20 og DK Hordaland

Jakob Øvensen
Aanderaa

Styremedlem med bakgrunn fra HK17 og DK Oslo

Fredrik Doak

Styremedlem med bakgrunn fra SST18/19 og FS Buskerud

Ola Nyhus

Styremedlem med bakgrunn fra SST19/20, FS Oppland, DK
Oppland og som Generalsekretær i EO

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 forøvrig. De utgjør en kontinuitet og stabilitet på
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kontoret, og særlig deres erfaring med bistand, utviklingsspørsmål og
informasjonsarbeid er verdifull. I løpet av 2021 har Trond Tveit jobbet som
kommunikasjonsrådgiver på sitt ellevte år. Julie Skøien har hatt sitt femte år som
organisasjonsrådgiver og Rikke Iversen er på sitt åttende år som bistandsrådgiver i
Operasjon Dagsverk. Denne gjengen har solid erfaring fra Operasjon Dagsverk noe
som er ekstremt viktig for kontinuiteten til organisasjonen når alle ledd byttes ut
hvert år.
2.2 Operasjon Dagsverks bistandsfaglige råd (Rådet)
Rådet har som tidligere år jobbet med oppfølging av alle ODs bistandsprosjekter.
Rådet, inkludert 5-6 delegerte råd, har behandlet programplan for OD2021,
årsplaner, årsrapporter, oppdragsbeskrivelser for evalueringer, evalueringer og
sluttrapport for OD2015. Brudd på avtalen mellom OD og Naturvernforbundet førte
til at OD overførte midler (4 mill. NOK) fra OD2017 til OD2020. Rådet behandlet seks
programskisser og fem søknader før de tre kandidatene til OD2022 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. I tillegg hadde vi
debatt om Rådets rolle i gjennomføring av ODs nye strategi. 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 på møter
i Rådet. Det bygger kompetanse og er viktig for god samhandling mellom ulike ledd i
OD.
Bistandsrådgiver har arrangert et partnermøter for alle ODs samarbeidspartnere.
Temaene for møtet var tilpasning og kontakt med prosjektene som konsekvens av
Covid-19 og endringer i ODs planleggings- og rapporteringslinjer. Alle ODs
prosjekter er berørt av Covid-19 og er 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. Covid -19 tilpasninger innebærer også at det har vært
gjennomført veldig få reiser til de lokale prosjektene i løpet av året. OD har ikke vært
på noen oppfølgingsreiser. I forbindelse med utviklingen av programplanen for
OD2021 deltok OD på programreise til Sør-Afrika sammen med KFUK-KFUM Global.
I 2021/22 har OD hatt følgende pågående prosjekter:
-

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
Strømmestiftelsen 2020: Nord-Uganda
KFUK-KFUM Global 2021: Sør-Afrika

3. Operasjon Dagsverk 2022

Verden er urettferdig.
Du kan gjøre noe med det.

Operasjon Dagsverk
od.no
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OD

2022 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 2022 fra 17.-28.
oktober og OD-dagen faller på den 3. 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 2022 er:
A) Tabu, skam og psykisk helse i Uganda - SOS Barnebyer og Mental Helse Ungdom
B) Stopp rasismen i Colombia – SAIH
C) Kropp, identitet og innflytelse i Nepal - Redd barna

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
2022!
4. Oppsummering
2021 har i sum også pga koronapandemien vært utfordrende, menfortsatt et godt år
for Operasjon Dagsverk. Det har vært spennende å jobbe første året med en ny
strategi. Det er ikke lett å se de store resultatene enda, men vi er sikrere at vi er på
rett kurs, vi snakker mer om hvordan vi kan følge opp å tilrettelegge for skolene best
mulig, arbeider tydligere med styrking av lærersamarbeid og -dialog, flere
arbeidsplasser er tilgjengelig for elevene og det er gøy å se at det vi er på rett vei.
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 2022 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 Magnhild Beate Orvik i spissen.

28.01.2022
Hedda Oven Halvorsen
Leder for Operasjon Dagsverk

Verden er urettferdig.
Du kan gjøre noe med det.

Operasjon Dagsverk
od.no
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Valgkomiteens årsberetning
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.
Vi har vært færre personer i år enn sammensetningen tilsier. Det har absolutt preget
valgkomiteens ressurser gjennom denne perioden og vi har måttet gjøre noen
prioriteringer. Noe som også er relativt nytt i år er at medlemmene i valgkomiteen er i
større grad spredt utover vårt strake land. Det har gjort at valgkomiteen lettere har fått
kontakt med både fylkeslag og medlemsmassen i nord.

Valgkomiteen har i perioden 2021-2022 bestått av:
Benedicte Marie Finneide (20)
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen 2021/2022
Valgkomitemedlem, 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 tar opp fag i Bodø.
Ola Nyhus (22)
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen 2021/2022
Medlem av styret til Operasjon Dagsverk 2021/2022
Generalsekretær, Elevorganisasjonen 2020/2021
Fag- og yrkesopplæringsansvarlig, Elevorganisasjonen 2019/2020
Fylkesleder, Elevorganisasjonen i Oppland 2018/2019
Ola jobber som kontorsjef for Natur og Ungdom.
Frida Anine Hagen (20)
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen 2021/2022
Nestleder, Elevorganisasjonen 2020/2021
Fylkesleder, Elevorganisasjonen i Viken 2020
Fylkesleder, Elevorganisasjonen i Buskerud 2018/2019
Frida studerer litteraturvitenskap på Universitetet i Oslo.
Tuva Marken (17)
Valgkomitemedlem, Elevorganisasjonen 2021/2022
Organisatorisk nestleder, Elevorganisasjonen i Troms og Finnmark 2020/2021
Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Nordland 2019/2020
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Tuva går 2. året ved dramalinja i Tromsø.
Ida Pollestad Brunes (21)
Varamedlem i valgkomiteen, Elevorganisasjonen 2021/2022
Valgkomiteleder, Elevorganisasjonen 2020/2021
Sentralstyremedlem, Elevorganisasjonen 2019/2020
Fylkesleder, Elevorganisasjonen i Rogaland 2018/2019
1. nestleder, Elevorganisasjonen i Rogaland 2017/2018
Ida studerer Sport management på Høgskolen i Innlandet.

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteens arbeid er gjennom året å kartlegge organisasjonen, før vi på Elevtinget
innstiller på et nytt sentralledd. Sentralleddet består av leder, generalsekretær,
sentralstyret, OD-styret, desisjonskomiteen og valgkomiteen. Vi innstiller også ved
eventuelle suppleringsvalg underveis i perioden. Valgkomiteen er alltid saksbehandler
for saken valg.

Overlapp
Valgkomiteen har i år ikke hatt en formell overlapp med fjorårets valgkomite, men har
fått den nødvendige kompetansen gjennom erfaringsutveksling fra medlemmene som
også var sittende i fjorårets komite. På starten av perioden hadde vi en god
gjennomgang av tidligere arbeid og mye av erfaringene kommer i løpet av perioden og
når behovene har oppstått.

Kartlegginger
Gjennom perioden har Valgkomiteen gjennomført kartlegginger av sentralleddet,
landsstyret og medlemsmassen. Kartlegginger går ut på at vi snakker med samtlige
medlemmer av organene og får en oversikt over hvordan arbeidet går. Det er en god
måte for oss å finne ut om perioden har gått som planlagt og om det er noe vi burde
være oppmerksom på ved neste valgprosess. Man kan lese mer om kartlegging av
medlemsmassen under “Tour de EO”.
Det har tidligere vært vanlig å ha kartlegging med sentralstyret og landsstyret før jul,
noe vi også gjennomførte denne perioden. Det har gjort at vi fikk disse kartleggingene
unnagjort før valgprosessen i forkant av at Elevtinget starter. På grunn av
hjemmekontor samt den geografiske spredningen i valgkomiteen, har vi gjennomført
kartleggingene av medlemmene i sentralstyret digitalt. Vi fikk mulighet til å
gjennomføre kartleggingene av landsstyret fysisk under periodens 2. landsstyremøte
som ble gjennomført i Oslo.

Tour de Elevorganisasjonen
Gjennom perioden har en av prioriteringene til Valgkomiteen vært å kartlegge
organisasjonens medlemsmasse. Dette har innebåret å sette liv i det gamle prosjektet
“Tour de EO”.
For oss i Valgkomiteen er det kjempeviktig at innstillingen vår til Elevtinget blir så bra
som overhodet mulig, og at den representerer medlemmene våre på en best mulig

Side 69 av 262

måte. “Tour de EO” er det litt mer interne navnet på en kartlegging av hele EO-Norges
medlemsmasse.
Det kan ofte være vanskelig å bedømme hvordan det faktisk står til med
organisasjonen, når alle vurderingene oftest kun er basert på tillitsvalgtes meninger og
oppfatninger.
Derfor ønsket vi å snakke med medlemmene.
I prosjektet har vi besøkt fylkenes elevforsamlinger på høsten og på våren. Noen av
fylkene ble vanskelig for oss å besøke, og derfor gikk vi for digitale løsninger i noen
fylker. Men aller helst var målet vårt å få besøke forsamlingene fysisk, noe vi gjorde
med de fylkene vi kunne. Måten vi utførte kartleggingen på var å hente ut noen av
deltakerne (en og en) for svare på noen få spørsmål.
Målet vårt har vært å bli bedre kjent med medlemsmassen og å få et mer helhetlig bilde
av hvordan organisasjonen oppfattes, utføres og på det generelle opprettholdes i de
forskjellige delene av Norge. Selv om vi ikke klarte å kartlegge i alle fylkene, føler vi i
Valgkomiteen at resultatene fra kartleggingen har gitt oss et bedre grunnlag til å
innstille på et sentralledd som kan lede elevorganisasjonen fremover etter
medlemsmassens ønsker og behov.

Suppleringsvalg i løpet av året
Gjennom året har valgkomiteen forsøkt å fylle de resterende åpne plassene i diverse
komiteer og styrer. Grunnet frafall har det også vært plasser som har åpnet seg i løpet
av perioden. Det har generelt vært få kandidater til de åpne plassene og
suppleringsvalg har derfor ikke medført veldig mye arbeid for årets valgkomite. Vi
forsøkte til tider å aktivt oppsøke aktuelle kandidater, men dette var dessverre uten
hell. Ellers har arbeidet med suppleringsvalg gått som forventet. Alt i alt er vi fornøyde
med at de mest nødvendige plassene i komiteene ble utfylt i løpet av perioden.

Forberedelser til valget på Elevtinget
Vi åpnet for kandidatur til valget av et nytt sentralledd etter tradisjons tro 1. januar. I
skrivende stund har vi gjennomført første runde med valgintervjuer med nesten alle
kandidatene som har stilt så langt. Vi har som plan å gjennomføre tre intervjuer med
kandidatene til leder og generalsekretær og to intervjuer med kandidatene til de øvrige
plassene i sentralstyret. Vi kommer til å gjennomføre et intervju med kandidatene til alle
de forskjellige komiteene i sentralleddet.
I år er vi også i gang med å gjennomføre det som vi pleier å kalle “folk-om-folk”, som
går ut på at vi hører litt med andre som har tidligere erfaringer med kandidatene for å
sikre at vi får et godt og helhetlig bilde av alle kandidatene. Vi gjennomfører “folk-omfolk” med alle som stiller til valg, samt det sittende sentralstyret. Det er mulig vi også
prater med enkelte fylkestillitsvalgte, men det er ikke planlagt i skrivende stund.
Vi planlegger også for å ha praktiske caser med kandidatene til sentralstyret. Dette er
så vi får se hvordan kandidatene kan arbeide sammen, samt se hvordan alle jobber
praktisk. Vi kommer til å gjennomføre det i løpet av Elevtinget.

Elevtinget
Valgkomiteens arbeid tar ikke slutt før valget er gjennomført på Elevtinget. Vi kommer
derfor til å fortsette arbeidet under møtet og kanskje til og med gjennom nettene på
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Elevtinget. Det arbeidet dreier seg gjerne om å gjennomføre de siste valgintervjuene,
komme med vår innstilling til et nytt sentralledd, hjelpe kandidater med valgtaler og
gjennomføre selve valget.
Valgombudet for Elevtinget 2022 er Jo Sigurd Barlien. Hans arbeid er det ikke satt noen
formelle føringer for, men han vil fungere som en uavhengig part i valget. Alle som er
involvert i valget kan ta seg en prat med Jo Sigurd. Mer informasjon om han ligger ute
på nettsidene, og her er kort kontaktinformasjonen hans dersom noen kunne trenge
det: jo.sigurd@elev.no // 903 66 301
Hvis du vil ha et innblikk i noen av kandidatene som stiller til valg vil vi anbefale dere å
sjekke ut valg- nettsidene våre. Her kan man lese litt om hver enkelt kandidat som stiller
til sentralstyret, og hvilket fylke de kommer fra. Så sjekk ut elev.no/valg.
Til syvende og sist er det dere som deltar på elevtinget som velger nytt sentralledd. Vår
jobb er å kartlegge, intervjue og innstille på et sentralledd vi mener kan utfylle
hverandre Vi håper og tror at vi har gjort jobben vår så grundig som det er mulig, slik at
det blir lettere for dere, Elevtinget, å velge et sentralledd dere har tillit til. .
Lykke til, og godt valg!

Rundt omkring i Norge, 7. februar 2022.
Med vennlig hilsen,
Benedicte Marie, Ola, Frida, Tuva og Ida
Valgkomiteen 2021/2022
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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.
Elevorganisasjonens økonomi og aktivitet 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 til råde.
På tross av varierende 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 endringer i budsjettet gjennom
budsjettrevisjoner, og blir gjennomgående oppdatert på organisasjonens økonomiske
situasjon.
Elevorganisasjonen har avvikende regnskapsår som følger sentralstyrets periode, fra 1. juli til
30. juni.
Økonomisk situasjon
Elevorganisasjonens budsjett for perioden 2021/2022 ble vedtatt av landsstyret på det sjette
ordinære landsstyremøtet i perioden 2020/2021. Siden den gang har vi hatt to
budsjettrevisjoner. Endringene som har blitt gjort har vært for å flytte deler av overskuddet og
justere enkelte poster etter bruk. Vi mottok mer enn budsjettert i momskompensasjon.
Etter årsrevisjonen høsten 2021 gikk Elevorganisasjonen 1 691 497 kr i overskudd. Dette er et
resultat av et år med pandemi. I løpet av perioden 2020/2021 så vi oss nødt til å avlyse og
digitalisere flere av våre arrangementer, inkludert Elevtinget 2021. Dette førte til store kutt i
utgiftene. Ved periodens tredje landsstyremøte vedtok landsstyret at dette overskuddet skal
brukes i tråd med en langsiktig plan som skal utarbeides innen periodens slutt. Denne planen
skal sikre at overskuddet blir brukt på en måte som gagner Elevorganisasjonen i en lang tid
framover. Egenkapitalen var ved endt periode 2020-2021 på 2 733 578 kr. En god egenkapital
inneholder nok til å sørge for videre drift om organisasjonen skulle havne i en økonomisk
krise. Med dagens egenkapital vil Elevorganisasjonen fortsatt kunne driftes på en forsvarlig
måte dersom noe uventet skulle skje.
Den økonomiske situasjonen til Elevorganisasjonen er stabil, og med en langsiktig plan for
økonomistyringen gir det trygghet i økonomien og gir oss muligheter til å satse der det
trengs som mest i organisasjonen.
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Fylke

Søknader

Utdelt

Agder

8

kr 200 000,00

Innlandet

8

kr 179 000,00

Møre og Romsdal

8

kr 170 000,00

Nordland

18

kr 256 567,00

Oslo

28

kr 334 494,00

Rogaland

13

kr 173 180,00

Troms og Finnmark

22

kr 266 440,00

Trøndelag

17

kr 222 550,00

Vestfold og Telemark

3

kr 95 000,00

Vestland

36

kr 543 300,00

Viken

50

kr 691 887,00

Total

211

kr 3 132 418,00
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Drifts og prosjektstøtte
Elevorganisasjonen mottar hvert år driftsstøtte fra Utdanningsdirektoratet. Denne perioden
fikk vi innvilget 2 905 000 kr fra Utdanningsdirektoratet. Dette er den samme summen som vi
fikk innvilget året tidligere, og driftsstøtten har altså holdt seg stabil. Elevorganisasjonen
mottar driftsstøtten gjennom to utbetalinger i løpet av året, hvor den første utbetalingen
gjøres i mars, og den andre i august. Driftsstøtten vår ligger i statsbudsjettet 2022 under
posten «75 Grunntilskot» i Kunnskapsdepartementets budsjett. I statsbudsjettet for 2022 er
det vedtatt en økning i driftsstøtten på 200.000 kr.
Slik har Elevorganisasjonens driftsstøtte utviklet seg siden 1999.
År

Beløp

1999

kr 1 000 000

2000

kr 1 000 000

2001

kr 1 000 000

2002

kr 1 150 000

2003

kr 1 150 000

2004

kr 1 150 000

2005

kr 1 150 000

2006

kr 1 150 000

2007

kr 1400000

2008

kr 1 460 200

2009

kr 2 024 450

2010

kr 2 089 000

2011

kr 2 154 000

2012

kr 2 113 000

2013

kr 2400000

2014

kr 2 500 000

2015

kr 2 580 000

2016

kr 2 925 000

2017

kr 2 800 000

2018

kr 2 875 000

2019

kr 2 900 000

2020

kr 2 905 000

2021

kr 2 905 000

2022

kr 2 905 000
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Elevorganisasjonen har fått innvilget momskompensasjonssøknaden vi sendte inn for 2021.
Momskompensasjon er en støtteordning som gis av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Målet med
ordningen er at frivillige organisasjoner ikke skal måtte betale merverdiavgift på varer og
tjenester som er kjøpt i Norge. Elevorganisasjonen har søkt om momskompensasjon de siste
åtte periodene, og fikk i år innvilget totalt 500 549 kr.
Tidligere perioder har vi mottatt prosjektstøtte fra partnerpotten til Partnerskap Mot
Mobbing. Partnerpotten fungerer slik at kun partnere i PMM kan motta midler inn på sin
konto, for å så videreføre midlene til samarbeidspartnerne. Per dags dato har vi to prosjekter
sammen med ulike samarbeidspartnere hvor vi har søkt om å beholde midlene vi ikke fikk
brukt tidligere perioder på grunn av korona. Ellers har vi ikke søkt om midler fra potten til
noen nye prosjekter dette året.
Fylkeslagsøkonomi
Siden 2013 har Elevorganisasjonens fylkeslag vært underlagt sentral økonomisk
administrasjon. Det betyr at generalsekretær disponerer bankkontoene til alle fylkeslag og
gjør, i samarbeid med leder, alle utbetalinger i hele organisasjonen. Generalsekretær 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
Brønnøysundsregisteret, 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. Vi ser kontinuerlig på måter å eﬀektivisere og
kvalitetssikre prosessen.
I tillegg til muligheter for refusjon av utlegg har Elevorganisasjonen lenge hatt en
forskuddsordning som gjør det mulig for de tillitsvalgte å søke om å få utbetalt midler i
forskudd av et arrangement for å slippe å legge ut for reiser og utlegg i forbindelse med
arrangering. Med den nye heldigitaliseringen av de økonomiske prosessene våre har
forskuddsordningen falt bort, og det har det siste året vært vanskelig å kunne dele ut
forskudd. Denne forskuddsordningen jobber vi med å utarbeide, og håpet er at vi kan komme
oss til et punkt hvor de tillitsvalgte slipper å gjøre utlegg på vegne av organisasjonen. Dette
er noe vi har vært i kontakt med regnskapsfører om, og ønsker å få på plass før neste
sentralstyre tropper på.
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
gjennomgående har god innsikt i økonomien, slik at de kan påpeke eventuelle feil og
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mangler. Generalsekretær orienterer om det viktigste som skjer på den økonomiske og
administrative fronten på alle sentralstyremøter, landsstyremøter, og eventuelle andre
settinger der det er relevant. Budsjett, regnskap, og eventuelle budsjettrevisjoner blir vedtatt
og godkjent av landsstyret.
Avslutningsvis
Vi har gjennom årene opparbeidet oss gode økonomiske rutiner som sikrer en trygg og god
økonomistyring, og ser alltid på måter vi kan forbedre rutinene på. Heldigitaliseringen av
økonomistyringen har ført til bedre oversikt, og mer gjennomsiktighet i det økonomiske
arbeidet i organisasjonen. Kontinuerlig utarbeiding av rutinene frigir arbeidskapasitet, og gir
oss muligheten til å prioritere mer tid på andre viktige områder i organisasjonen.
Vi har de siste årene opparbeidet oss en solid egenkapital, og må nå se på ulike alternativer
for investering av disse midlene. Det blir viktig for Elevorganisasjonen å bruke egenkapitalen
på en måte som ganger organisasjonen i lang tid framover, samtidig som vi har en solid
grunnmur å lene oss på dersom det skulle skje noe uforventet. Hovedfokuset frem mot neste
periode vil derfor være å utarbeide en god og grundig plan for bruk av overskuddet.
Elevdemokratisk hilsen
Ronja Haugstad Larsen
Generalsekretær

Side 76 av 262

Til
Fra
Dato

Utdanningsdirektoratet
Ronja Haugstad Larsen, Generalsekretær
30.11.2021

Årsberetning for Elevorganisasjonen 2020/2021
Virksomhetens art og lokalisering
Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig
interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og ved
ungdomsskoler i Norge.
Elevorganisasjonen skal fremme medlemmenes felles og individuelle interesser
overfor utdanningsmyndigheter og samfunnet forøvrig. Elevorganisasjonen har
fylkeslag i alle 11 fylker, og har over 420 lokallag på landsbasis. Sentralleddet holder til
på et kontor sentralt i Oslo.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven §3-3 stadfestes det at forutsetning om fortsatt drift er
lagt til grunn ved utarbeidingen av regnskapet.
Redegjørelse for årsregnskapet
Elevorganisasjonen er ikke utsatt for særskilte faktorer som påvirker virksomheten ut
over hva som er vanlig for ideell organisasjon innenfor utdanningsfeltet.
Organisasjonens omsetning påvirkes spesielt av midler fra statlige etater, i all
hovedsak Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Organisasjonen
påvirkes spesielt av hvilke prosjektmidler og støtte organisasjonen mottar fra
direktoratet og departementet, samt hvilke aktiviteter og kostnader organisasjonen
pålegges gjennom arbeidsprogrammet som blir vedtatt av organisasjonens
landsmøte, Elevtinget.
Det er ikke foretatt spesielle strategiske endringer i 2020/2021 med tanke på
satsingsområder eller aktiviteter. Det har heller ikke vært vesentlige strukturendringer
som påvirker årsresultatet fra 2020/2021. Organisasjonen har avvikende regnskapsår
og føres fra 1. juli til 30. juni.

Side 77 av 262

Organisasjonen sin ordinære drift består hovedsakelig av aktivitetskostnader knyttet
til seminarer og konferanser, fylkes- og lokallagsoppfølging, i tillegg til driftskostnader
til kontor og personale.
Det har vært relativt stor oppgang i egenkapitalandelen. Dette skyldes lite mulighet
for gjennomføring av prosjekter og arrangementer under pandemien.
Organisasjonens langsiktige drift er avhengig av fortsatt statstilskudd.
Egenkapitalandelen per 30.06.2021 var på 64,16% sammenlignet med 60,23% året før.
Arbeidsmiljø og likestilling
Det har blitt gjennomført flere runder med medarbeidersamtaler i perioden, og flere
individuelle oppfølgingsamtaler. Årsaken til denne innsatsen på arbeidsmiljø og
trivsel, er for å kunne legge opp arbeidet slik at man får utnyttet midlene og
arbeidskraften best mulig.
Det er videreført gode tiltak som sosialt samvær månedlig for å styrke arbeidsmiljøet.
Organisasjonen har i perioden hatt et viktig fokus på å fremme likestilling for å oppnå
bedre trivsel.
Ytre miljø
Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.
Oslo, 30. november 2021

_________________________
Edvard Botterli Udnæs
Styreleder

_________________________
Aslak Berntsen Husby
Styremedlem

_________________________
Evind Lotsberg
Styremedlem

_________________________
Helena Lund Blostrupsen
Styremedlem

_________________________
Jens Flakstad Vold
Styremedlem

_________________________
Marie Løviknes
Styremedlem
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_________________________
Mikal Shahim Thorstensen
Styremedlem

_________________________
Signe Margarete Krüger Birks
Styremedlem

_________________________
Hedda Oven Halvorsen
Styremedlem

_________________________
Ronja Haugstad Larsen
Generalsekretær

_________________________
Vera Heide
Styremedlem
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Elevorganisasjonen
Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader

Noter

01.07.20-30.06.21

01.07.19-30.06.20

Tilskudd fra Utdanningsdirektoratet
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

1, 6
1

2 905 000
5 537 964
8 442 964

2 977 018
5 787 574
8 764 592

2 905
1 497 941
124 761
5 124 873
6 750 480

49 405
1 419 320
104 071
7 096 197
8 668 992

1 692 484

95 599

717
1 704
-987

1 847
6 778
-4 931

Årsresultat

1 691 497

90 669

Overføringer
Overført til / (fra) annen egenkapital
Sum overføringer

1 691 497
1 691 497

90 669
90 669

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

2
3
2
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Elevorganisasjonen
Balanse
Eiendeler

Noter

30.06.2021

30.06.2020

0
0

51 961
51 961

79 952
79 952

133 578
133 578

79 952

185 538

27 375

30 280

898 913
313 465
1 212 378

1 799 044
568 365
2 367 409

5 577 757

1 955 716

Sum omløpsmidler

6 817 510

4 353 404

Sum eiendeler

6 897 462

4 538 942

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Nettside
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler

3

Omløpsmidler
Varebeholdning
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.l.

4
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Elevorganisasjonen
Balanse
Egenkapital og gjeld

Noter

30.06.2021

30.06.2020

5

4 425 074
4 425 074

2 733 578
2 733 578

4 425 074

2 733 578

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

50 123
50 123

50 123
50 123

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

214 207
85 767
2 122 291
2 422 265

63 717
70 967
1 620 558
1 755 242

Sum gjeld

2 472 388

1 805 365

Sum gjeld og egenkapital

6 897 462

4 538 942

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

7

Oslo, 06.12.2021
Edvard Botterli Udnæs
styreleder

Ronja Haugstad Larsen
generalsekretær

Helena Lund Blostrupsen
nestleder

Aslak Berntsen Husby
styremedlem

Eivind Johannessen Lotsberg
styremedlem

Jens Flakstad Vold
styremedlem

Marie Løviknes
styremedlem

Mikal Shahim Inayat Thorstensen
styremedlem

Signe Margarete Krüger Birks
styremedlem

Vera Heide
styremedlem

Hedda Oven Halvorsen
styremedlem
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Elevorganisasjonen
Noter til regnskapet
Note 1

Regnskapsprinsipper

Regnskapsåret fra og med 2011 samsvarer med skoleåret, som er i samsvar med organisasjonens arbeidsår.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Hovedregel for vurdering av og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til
nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuelle senere renteendringer.
Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.
Driftsinntekter
Inntektene er resultatført etter opptjeningsprinsippet. Prosjektinntekter inntektsføres i takt med forbruk av
tilsagnsmidlene på prosjektet.
Varige Driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Direkte vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets
stand ved vår anskaffelse av driftsmidlet. Innredning i leide lokaler balanseføres og avskrives over leiekontraktens
løpetid.
Leieavtaler
Leieavtaler er ikke balanseført.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen
til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å
dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet.
Skatter
Elevorganisasjonen er ikke skattepliktig.
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Elevorganisasjonen
Noter til regnskapet
Note 2

Lønnskostnader, antall ansatte

Lønnskostnader

01.07.20 30.06.21

01.07.19 30.06.20

1 165 640
176 979
10 461
144 861
1 497 941

1 074 721
144 839
13 795
185 965
1 419 320

3,0

2,9

Leder

Generalsekretær
316 688
7 700
324 388

Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnskostnader
Sum lønnskostnader
Antall årsverk
Godtgjørelser:
Følgende godtgjørelser er gitt til organisasjonens ledende personer:

Lønn
Annen godtgjørelse
Sum

316 688
10 081
326 769

Obligatorisk tjenestepensjon
Organisasjonen har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Det er for regnskapsåret innbetalt kr 10 461 til ordningen.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for perioden 01.07.2020 til 30.06.2021 utgjør kr 80 281. Honorar for andre tjenester fra
revisor utgjør kr 20 719. Beløpene er inklusiv merverdiavgift.

Note 3

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.07
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost pr. 30.06
Akkumulerte avskrivninger pr. 30.06
Registrert verdi 30.06

Sum
Maskiner
driftsmidler
Nettside
og inventar
286 038
975 679
1 261 717
19 175
19 175
286 038
994 854
1 280 892
286 038
-

914 903
79 952

1 076 179
79 952

Årets avskrivninger

51 961

72 801

124 761

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

5 år
Lineær

5 år/3 år
Lineær
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Elevorganisasjonen
Noter til regnskapet

Note 4

Bankmidler

Bundne bankmidler

Note 5

30.06.2021
679 376

Egenkapital
Fri egenkapital
2 733 578
1 691 497
4 425 074

Egenkapital pr. 01.07
Perioderesultat
Egenkapital pr. 30.06

Note 6

Tilskudd fra Utdanningsdirektoratet

Driftsstøtte
Prosjektstøtte
Sum

Note 7

30.06.2020
679 359

01.07.20 30.06.21
2 905 000
2 905 000

01.07.19 30.06.20
2 890 502
86 516
2 977 018

Ubenyttede midler

Tildeling i 2013 for perioden 2014-2015 (prosjektstøtte fra ut.dir)
Ubenyttede midler fra tilskuddene gitt i perioden 2010-2012 (støtte fra ut.dir)
Tilskudd 31.10.17
Ubenyttede midler for 2018/2019
Ubenyttede midler for 2019/2020
Mottatt i regnskapsåret
Benyttet i regnskapsåret
Ubenyttede midler fra Utdanningsdirektoratet pr 30.06.21:

EO-fondet (fra LNU) inngående saldo
Mottatt fra LNU i regnskapsåret
Brukt til administrasjon (5%)
Utbetalt til prosjekter i regnskapsåret
Tilbakebetalt til LNU
Tilbakebetalinger fra skoler
Ubenyttede midler fra LNU pr 30.06.20

EO-fondet (fra Sparebankstiftelsen) mottatt tilskudd fra tidligere år
Benyttet i regnskapsåret til prosjekter
Ubenyttede midler fra Sparebankstiftelsen pr 30.06.20

100 000
406 835
100 000
21 350
187 000
50 000
-86 516
778 669

569 473
2 673 313
-133 666
-2 099 832
10 000
1 019 288

221 387
0
221 387
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Om Diskusjonsnotatene
Hva er et diskujsonsnotat?
Diskusjonsnotatene er en tekst som har blitt skrevet om de ulike grunndokumentene som
skal diskuteres på Elevtinget. Diskusjonsnotatene skal gjøre det lettere å finne ut hva man
mener om de ulike sakene til grunndokumentene. I diskusjonsnotatene står det litt
informasjon om grunndokumentene og noen spørsmål som kan være relevante.
Hva er grunndokumenter?
Grunndokumentene er grunnmuren til Elevorganisasjonen. I disse står det hva vi skal være,
gjøre og mene, og dette er det dere som skal bestemme. Det er elever som skal bestemme
hva vi mener om fraværsgrensa, hvordan vi skal avholde arrangementene våre og hvorfor vi
eksisterer. Dette skal gjøres på Elevtinget, og er deres mulighet til å forme
Elevorganisasjonen.
På Elevtinget 2022 skal disse grunndokumentene behandles:
•

Politisk måldokument- alt vi mener

•

Politiske prioriteringer- våre aller viktigste kampsaker for perioden

•

Arbeidsprogram- alt vi skal gjøre i løpet av en periode

•

Vedtekter- våre “lover og regler”- organisasjonens oppbygging

•

Prinsippprogram - “ideologien” til Elevorganisasjonen, det grunnleggende synet vårt
på skolen

•

treårig hovedsatsing - Hovedsatsingene for Elevorganisasjonen de neste tre årene

Hva skal du bruke Diskusjonsnotatene til?
For at vi skal få så gode grunndokumenter som mulig er det viktig at dere har diskutert
grunndokumentene på skolen eller i elevrådet. Er det noe dere synes bør endres? Er det noe
som kan legges til, eller som bør fjernes? For å gjøre denne jobben litt enklere, har vi laget et
diskusjonsnotat som dere kan bruke når dere jobber med dokumentene.
Jobben til delegaten og observatøren fra skolen din på Elevtinget er å representere skolen
deres- dette gjøres gjennom gode forberedelser og diskusjoner i forkant av møtet. Vi håper
dere vil bruke disse diskusjonsnotatene i forberedelsene, for å inkludere elevrådet og elevene
på skolen i behandlingen av grunndokumentene.
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For å best kunne representere meningene til elevene ved skolen din kan man bruke
diskusjonsnotatene som debtattstarter på et elevrådsmøte eller et fellesmøte med alle
elevene på skolen. På dette møtet kan man stemme over hva man vil at delegaten skal
stemme på Elevtinget. Da kan delegat og observatør bedre vite hvordan de kan
representere skolen sin best.
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Diskusjonsnotat for vedtekter
Vedtektene er Elevorganisasjonen sine kjøreregler, de setter rammene for hva og
hvordan arbeidet i organisasjonen blir gjennomført. Det står for eksempel hvor mange
som skal delta på Elevtinget og hvilke saker vi skal behandle på Elevtinget. Vedtektene
bestemmer hvordan Elevorganisasjonen skal se ut.
Vedtektsdebatten legger da grunnlaget for alt som skal vedtas på Elevtinget, og dette
grunnlaget kan du være med å forme. Forslag til vedtektene sendes inn på
elev.no/forslag, men vær obs på at fristen for å sende inn forslag går to uker før
møtestart. Vedtektene våre ligger lenger ned i innkallinga.
Ønsker du hjelp?
Forberedende komite for vedtekter hjelper gjerne hvis det er vanskelig å skrive eller
formulere forslag! Vi svarer også på generelle spørsmål eller andre henvendelser. Ta
kontakt med forb.vedtekter@elev.no hvis du har noe du vil spørre om!
Ting å diskutere i elevråd eller lærlingråd i forkant av Elevtinget:
Lærlinger:
Det er mange år siden Elevtinget vedtok vi skulle representere lærlinger. Likevel er det
få lærlinger som er medlemmer. Elevorganisasjonen organiserer elever gjennom
elevråd og har et ønske om å organisere lærlinger gjennom lærlingråd, men så langt er
det bare tre lærlingråd i Norge. Lærlinger er også i en mellomfase av skole og
arbeidsliv der de får utdanning i en bedrift. Det gjør det vanskelig for oss å nå ut til
lærlinger og organisere dem på en god måte.
-

Hvorfor har så få lærlingråd blitt opprettet?

-

Burde Elevorganisasjonen finne en ny måte å organisere lærlinger på?

-

Er det egentlig Elevorganisasjonen sin jobb å organisere lærlinger?

-

Hvordan kan vi nå ut til flere lærlinger?

Lokallag:
På Elevtinget 2019 ble det vedtatt at Elevorganisasjonen skulle få et nytt organ mellom
fylkesstyret og elevråd, lokallag. Det eksisterer for tiden tre lokallag i
Elevorganisasjonen: Oslo vest, øst og sentrum. Fylkene som opprettet lokallag viser til
at det er mye arbeid å vedlikeholde og finne mennesker til å sitte i lokallagene. Det er
også vanskelig å vite hva deres rolle i organisasjonen skal være, som skaper problemer.
-

Hvorfor sliter fylkene med å opprette lokallag?
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-

Hva skal lokallaget sin rolle i fylkeslaget være?

-

Hvordan skal man få folk til å sitte i lokallagene?

Med elevdemokratisk hilsen,
forberedende komite for vedtekter
Marie Løviknes
Aslak Berntsen Husby
Jorunn Hake
Mina Olsen
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Diskusjonsnotat for prinsipprogram
Kjære elevråd!
På det kommende Elevtinget skal det skje noe historisk, vi skal nemlig vedta
Elevorganisasjonens aller første prinsipprogram.
Hva er et prinsipprogram?
Vi sier at målet til Elevorganisasjonen er å skape verdens beste skole. Men hvordan ser
“verdens beste skole” ut? Hva er de grunnleggende prinsippene som ligger bak fremtidens
skole? Og hva er de viktigste prinsippene til norske elever? Det skal vi prøve å finne ut i
prinsipprogrammet.
Et prinsipprogram er et dokument som handler om prinsippene, ideologien og grunnsynet vi
bygger politikken vår på. Altså hva vi legger i begrepet “verdens beste skole”. Det er her vi
skal kunne finne de grunnleggende holdningene vi skal ha til overordnede spørsmål om
hvordan vi vil skolen skal være. Derfor vil prinsipprogrammet legge føringer for all politikken
vår, og kan sammenlignes med vår politiske grunnmur. Alt vi mener må være i tråd med
prinsippene våre, og derfor kan vi ikke vedta politikk som strider med prinsipprogrammet.
Det er akkurat derfor det er viktig at deres elevråd diskuterer en del ting i forkant av
Elevtinget, slik at prinsipprogrammet og de grunnleggende holdningene våre baserer seg på
det elevene mener.
Dette ønsker vi elevrådet deres skal snakke om i forkant av Elevtinget:
•

Hva betyr “verdens beste skole”?

•

Hva er det største problemet med skolen i dag?

•

Hva er egentlig god læring?

•

Hva må til for at alle skal trives på skolen?

•

Er fravær et stort problem?

•

Skal alle gjennomføre videregående?

Side 108 av 262

•

Hvor sterkt skal elevrådet på skolen være?

•

Hvor demokratisk skal skolen være styrt?

•

Hva skal Elevorganisasjonens hovedprinsipper være?

•

Hva er det viktigste for elevene på deres skole?

•

Hva bør stå i politisk måldokument, og hva bør stå i prinsipprogrammet?

•

Og masse, masse mer!

Vi i forberedende komite for prinsipprogram ønsker dere masse lykke til med diskusjonene!
Om dere har noen spørsmål om prinsipprogram kan dere sende oss en mail på
forb.prinsipp@elev.no.
Med elevdemokratisk hilsen,
Forberedende komite for prinsipprogram
Edvard Botterli Udnæs
Helena Lund Blostrupsen
Johannes Lundvoll
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Diskusjonsnotat for politikk
Kjære elevråd, om få måneder skal representanter fra deres skole delta på Norges feteste og
viktigste arrangement, nemlig Elevtinget. Der skal det blant annet bestemmes hva
Elevorganisasjonen skal mene i skolepolitikken. Dette er for at vi som Elevorganisasjon skal
kunne representere elevene best mulig!
Hva skal vedtas?
På Elevtinget er det to politiske dokumenter som dere skal vedta: politisk måldokument og en
politisk prioritering. Det er i det politiske måldokumentet all politikken vår er, og den politiske
prioriteringen er en sak som organisasjonen skal prioritere i tre år framover.

Politisk måldokument

Politiske prioritering

Politisk måldokument er et langt

Den politiske prioriteringen som vi vedtar

dokument som beskriver hva vi mener i

på Elevtinget, er en sak som

skolepolitikken. Vi ønsker at dere skal

organisasjonen skal jobbe ekstra med i tre

diskutere punktene under (og flere hvis

år fremover. De politiske prioriteringene

dere kommer på noen) i elevrådet, slik at

skal være saker som elevene i Norge ønsker

alle meningene dere har blir med til

et stort fokus på, og som er ekstra viktig at

Elevtinget.

blir prioritert. Derfor er det viktig at dere
innad i elevrådet diskuterer hva som er den
viktigste saken for dere!

Diskuter disse sakene med elevrådet!
•

Sluttvurdering/eksamen

Diskuter disse sakene med elevrådet!
•

Hva er det viktigste for elevene på
skolen deres?

•

Skolehelsetjenesten
•

•

Hva mener dere Elevorganisasjonen
må jobbe ekstra hardt med

Rådgivertjenesten

fremover?
•

Inntaksordning
•

•

Fraværsgrensa

•

Frafall i skolen

Hvilke ting skulle elevene på deres
skole ønske var annerledes?
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Vi i forberedende komite for politikk ønsker dere lykke til med diskusjonen. Husk at det er
dere som er elever, dere vet best, og det er derfor det er dere som skal bestemme hva
Elevorganisasjonen skal mene og prioritere.
Om dere har noen spørsmål om prinsipprogram kan dere sende oss en mail på
forb.politikk@elev.no.
Med elevdemokratisk hilsen,
Forberedende komite for politikk
Helena Blostrupsen
Mikal Shahim Thorstensen
Alva Mathilde Sunde Gjersøe
Ashna Usman
Lisa Marie Bredesen
Nicoline Smedsrud
Øyvind Leiros Fossmo

Side 111 av 262

•

•

Side 112 av 262

•

•
•

•
•
•
•
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Diskusjonsnotat om treårig hovedsatsing for
Elevorganisasjonen
Treårig hovedsatsing er en av Elevorganisasjonens grunndokumenter. Det behandles på
Elevtinget hvert tredje år. På grunn av vårens Ekstraordinære Elevting, er det nå fire år siden
Treårig Hovedsatsing sist ble vedtatt, på Elevtinget 2018. Treårig hovedsatsing er kort
forklart noe om hva organisasjonen som helhet skal prioritere de neste tre årene, og legge
hovedlinjer for arbeidet vårt den treårige perioden.
Om diskusjonsnotatet
Den forberedende komitéen for treårig hovedsatsning ble satt sammen på det andre
landsstyremøtet i perioden, og har som formål å komme med en helhetlig anbefaling til en ny
treårig hovedsatsing. Denne blir ikke en bra hovedsatsing om vi ikke har innspill fra nettopp
dere! Vi setter pris på alle tilbakemeldinger:)
Generelle punkter til diskusjon:
•

Hva bør Elevorganisasjonen prioritere de neste tre årene?

•

Hva gjør Elevorganisasjonen allerede bra?

•

Hva gjør Elevorganisasjonen dårlig i dag?

•

Hva kan Elevorganisasjonen bli bedre på?

•

Den treårige hovedsatsingen som ble vedtatt i 2018 heter “En Elevorganisasjon for
alle” og handler om at Elevorganisasjonen ikke har en god nok representasjon av
mangfoldet av Norges elever, å forbedre medlemskontakt, og at det ikke skal være
nødvendig å sitte i elevrådet eller være tillitsvalgt for å engasjere seg i elevbevegelsen.

•

Hva er temaer som bør prioriteres de neste tre årene?

Her er noen eksempler på temaer som er blitt diskutert før, med punkter til diskusjon:
Medlemskontakt og representativitet
Ofte nevnes det at for få elever og lærlinger vet hva Elevorganisasjonen er og hva vi gjør. Da
har vi en svak representativitet hvor politikken til tider er dårlig forankret hos hver elev.
Mangelen på representasjon av ungdomsskoleelever og lærlinger trekkes ofte frem.
Punkter til diskusjon:
•

Hvordan fikk du vite om Elevorganisasjonen?

•

Hva kan være en grunn til at få har hørt om organisasjonen?

•

Hvordan kan vi sørge for at flere hører om oss, blir medlem og tar i bruk
medlemstilbudene?

•

Bør medlemskontakt være en del av den neste treårige hovedsatsingen?
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•
Hvilke mål bør satsningen sette da?
Politiske og engasjerte elevråd
Mange unge synes politikk er vanskelig, fremmed og kjedelig. Hvordan skal vi nå ut og bygge
engasjement? Både hos de som sitter i elevråd, men også resten av elev og lærlingmassen.
Punkter til diskusjon:
•

Hvorfor engasjerer du deg?

•

Hvorfor tror du folk synes politikk er vanskelig og kjedelig?

•

Hvordan kan Elevorganisasjonen kjempe mot dette?

Mektiggjøring av elevråd
Elevråd er arenaen der elever skal kunne ta opp alt mellom himmel og jord på skolen, men
ofte ser vi at de blir umyndiggjort av administrasjoner og skoleledelser. Mange elevråd kan
nesten ikke drømme om å få gjennomslag om ikke elevrådskontakten er bestevenn med
rektor. De får ikke prøvd seg på større politiske saker fordi de ikke får være bevisste over dem,
og ikke kommet med uttrykk om dem. Det er viktig at elevråd mektiggjøres og at elever
bevisstgjøres om elevråd og det viktige arbeidet de gjør og kan få til.
Punkter til diskusjon:
•

Hvordan sikrer man mer påvirkningskraft til hvert elevråd på hver enkelt skole?

•

Hvordan sørger man for at elevråd faktisk taler saken for alle elevene på skolen?

•

Hva kan Elevorganisasjonen gjøre bedre for å styrke Norges elevråd?

Politiske gjennomslag og status
Vi er den eneste norske interesseorganisasjonen som kun organiserer elever og lærlinger, og
fronter oss selv som deres stemme i det offentlige ordskiftet. Mange steder møtes vi av folk
som ser på oss som deres stemme, men ofte er det vanskelig for Elevorganisasjonen å slippe
til og bli tatt på alvor. Få elever får med seg de politiske gjennomslagene som skjer på deres
vegne. Liknende interesseorganisasjoner får større gjennomslag og mer mediedekning for
dem.
Punkter til diskusjon:
•

Får Elevorganisasjonen for få politiske gjennomslag?

•

Hvordan kan vi arbeide for å få gjennomslag for flere av sakene våre?

•

Blir Elevorganisasjonen tatt useriøst i det offentlige ordskiftet?

•

Hvordan kan vi få mer anerkjennelse og høyere status hos politikere og journalister?

•

Hvordan kan Elevorganisasjonen kommunisere gjennomslag til medlemsmassen?

Har du spørsmål eller innspill til komiteen? Send e-post til oss på forb.tre@elev.no !
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Signe Margarete Krüger Birks

(signe@elev.no)

Hannah Skare Myklebust

(hannah.myklebust@elev.no)

Jorunn Hake

(jorunn.hake@elev.no)

Ronja Haugstad Larsen

(ronja@elev.no)
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OD

Valg av prosjekt til Operasjon Dagsverk 2022
Bli med på å bestemme hva årets Operasjon Dagsverk skal støtte! Alle ODs
prosjekter velges av elever i Norge. Vi vil gjerne vite hva du og din skole mener burde
være årets prosjekt! Ved å stemme frem et OD-prosjekt deltar dere i demokrati i
praksis, og alle skoler kan delta!
Dere kan stemme gjennom valg på skolen, eller ved at skolens representant
stemmer på Elevtinget. Hvis dere velger på skolen, får flest mulig sjansen til å delta,
og det er bra for elevdemokratiet!
Les mer om om prosjektvalg, og se info og filmer om de ulike prosjektene på od.no!

På skolen er det tre måter å velge prosjekt:
Fellesmøte på skolen
- Prosjektene presenteres via småfilmer fra hver kandidat. Det legges opp til
debatt hvis dere har tid.
- Stem på papir, eller på læringsplattformen dere bruker.
Noen fra elevrådet/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene.
Elevrådsmøte
Prosjektene presenteres via småfilmer fra hver kandidat og debatteres i hver
enkelt klasse, om mulig.
Hver klasse stemmer over hvilket prosjekt de vil at OD skal gå til.
Elevrådsrepresentantene avgir klassens stemme på elevrådsmøte.
Stemmene telles opp mens alle er tilstede.
Gjennomføre som del av undervisningen
OD har en undervisningsoppgave som bruker prosjektvalg som en case på
demokrati og medborgerskap.
Den er klar til vårsemesteret starter opp i januar, og tilgjengelig under
undervisningsressurser på od.no.

Godt valg!
Her følger info om de tre kandidatene:

Verden er urettferdig.
Du kan gjøre noe med det.

Operasjon Dagsverk
od.no
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Prosjekt A:
Tabu, skam og psykisk helse
Prosjektland: Uganda
Samarbeidspartner: SOS-barnebyer og Mental helse Ungdom
Målet med prosjektet er å styrke ungdommers rett til utdanning, helse og deltakelse i politiske
prosesser som angår dem. Prosjektet vil nå 5500 ungdommer.
Problematikk:
Uganda har skyhøye fraværsprosenter i skolen. Studier viser at kun 26 % av ugandisk
ungdom fullfører ungdomsskolen og bare 18% fullfører videregående skole. Ungdom i
prosjektområdene sier at fattigdom, tidlige graviditet, tvangsekteskap og rusmisbruk er
årsaker til at ungdom dropper ut av skolen. Disse årsakene henger tett sammen med psykisk
helse og hvordan ungdom håndterer utfordringer i livet. Ungdom etterlyser tiltak som
fremmer kunnskap om, og hjelp til psykiske helseproblemer.
I Uganda blir psykiske helseproblemer ofte møtt med stigma og religiøs behandling.
Helsetilbudet for behandling av psykiske helseproblemer er svært mangelfullt.

●

Prosjektet vil bidra til at:
Psykiske helseproblemer normaliseres. For å gjøre dette skal en gruppe ungdommer
ved hver skole drive opplysnings- og holdningsarbeid for å redusere stigma og
diskriminering om psykiske helseproblemer. Disse ungdommene skal også bistå
andre ungdommer gjennom et lavterskeltilbud i skolen.
● Ungdommer ved 10 skoler skal få tilbud om støtte til psykisk helse.
● Myndighetene holdes til ansvar for vedtatt politikk om psykisk helse. Ungdom skal
påvirke myndighetene til å bedre situasjonen for ungdom som sliter psykisk.

Verden er urettferdig.
Du kan gjøre noe med det.

Operasjon Dagsverk
od.no
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Prosjekt B:
Stopp rasismen
Prosjektland: Colombia
Samarbeidspartner: Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
Målet er at 5000 urfolks- og afroungdommer kjenner sine rettigheter, medvirker til egen
utdanning og er aktive pådrivere for en mer inkluderende utdanningssektor i Colombia.
Problematikk:
Urfolks- og afrocolombianere har lovfestet rett til utdanning tilpasset deres kultur, språk, og
verdens og behov. Nesten ingen får det, men opplever heller en systematisk rasisme og
marginalisering. Bare 14 av 100 urfolksungdommer har tilgang til en utdanning som er
relevant for deres kultur, kontekst og verdensbilde. 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.
Colombia er et av landene i verden med høyest ulikhet mellom fattig og rik. 63% av urfolk
lever under fattigdomsgrensen. Urfolks- og afroungdommer får en dårligere grunnutdanning
enn andre barn og unge, noe som igjen fører til at veldig få tar høyere utdanning.

●
●

Prosjektet vil bidra til at:
Ungdom kjenner sine rettigheter. Ungdomsledere skaper dialog rundt identitet og
kultur, forhold til jorda de lever av og rettigheter til utdanning.
Ungdom får bedre tilgang til høyere utdanning og større muligheter til å bidra positivt
til utviklingen. De kan få støtte til å delta på forberedende kurs.
● Ungdom får økt kompetanse og driver et effektivt påvirkningsarbeid mot
myndighetene.

Verden er urettferdig.
Du kan gjøre noe med det.

Operasjon Dagsverk
od.no
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Prosjekt C:
Kropp, identitet og innflytelse
Prosjektland: Nepal
Samarbeidspartner: Redd Barna
Målet er å styrke ungdom i Karnali regionen slik at de kan kjempe mot skadelige skikker,
diskriminering, overgrep og vold i deres familier og lokalsamfunn. Prosjektet vil nå 16 000
ungdommer.
Problematikk:
Mange ungdommer i Karnali dropper ut av skolen på grunn av barneekteskap, graviditet,
stoffmisbruk og vold i hjemmet. Unge jenter er utsatt for kjønnsdiskriminering og skadelige
skikker. Barn og unge helt ned til 13 årsalderen blir giftet bort. Ungdommenes problemer blir
sjeldent hørt eller snakket om.
Chhaupadiu er en skadelig skikk der jenter blir låst inne i et skur når de har mensen. Det er
en stor fysisk og psykisk påkjenning å være innelåst og det er også fare for at jentene kan bli
utsatt for overgrep.
Koronapandemien har ført til at flere ungdommer bruker internett på grunn av hjemmeskole.
Dårlige kunnskaper om nettvett har ført til at mange ungdommer blir lurt og utnyttet gjennom
kontakt på nettet.
Prosjektet vil bidra til at:
● Ungdom får mulighet til å lære om ledelse og prosjektarbeid slik at de kan jobbe for
endringer.
● Ungdom får mer kunnskap om seksualitet, legning og likestilling slik at de kan kjempe
mot skadelige skikker som Chhaupadi.
● Ungdom får styrket plass i samfunnet. De vil selv stille myndighetene til ansvar for å
sikre ungdommers rettigheter.

Verden er urettferdig.
Du kan gjøre noe med det.

Operasjon Dagsverk
od.no
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Elevorganisasjonens vedtekter for perioden 2020/2021, vedtatt av Elevtinget i mars
2020.
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Elevorganisasjonens grunndokumenter
Vedtekter:

Beskriver reglene for organisasjonens oppbygging og
struktur

Politisk måldokument:

Beskriver Elevorganisasjonens politiske standpunkter

Politiske prioriteringer:

En konkret prioriteringsliste over organisasjonens
politiske satsingsområder i perioden

Arbeidsprogram:

Beskriver de organisatoriske arbeidsoppgavene for
perioden

Treårig hovedsatsing:

Hovedsatsing for Elevorganisasjonens arbeid

Følgende begreper legges til grunn for
grunndokumentene
Representant:

En som innehar delegat- eller observatørstatus.

Delegat:

Representant som innehar tale-, forslags-, og stemmerett.

Observatør:

Representant som innehar tale- og forslagsrett.

Alminnelig flertall:

Flere stemmer for enn mot forslaget. Avholdende og
forkastede teller ikke. Brukes i organisatoriske saker.

Absolutt flertall:

Forslaget har støtte av over halvparten av alle
stemmeberettigede i salen. Avholdende og forkastede teller
mot. Brukes i personvalg.

⅔ flertall:

Forslaget har støtte av over 2/3 av alle stemmeberettigede i
salen. Avholdende og forkastede teller mot. Brukes i
politiske saker og vedtektene.

Sentralleddet:

Sentralstyret (SST), Generalsekretær (Gensek),
Valgkomiteen (Valgkom), Desisjonskomitéen (Deskom) og
OD-styret.
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Medlem:

Elever og lærlinger ved skoler eller lærlingråd som er
innmeldt i organisasjonen gjennom institusjonsbasert
medlemskap, og individuelle medlemmer.

Tillitsvalgt:

Person som er valgt til et tillitsverv i Elevorganisasjonen av
et organ i organisasjonen.

Elevorganisasjonen
Formål og verdigrunnlag
§ 1a

Elevorganisasjonens formål er å fremme elever og lærlingers felles og
individuelle interesser overfor utdanningsmyndigheter og samfunnet forøvrig.
Elevorganisasjonen tar kun standpunkt i utdanningspolitiske saker.
Elevorganisasjonens politiske grunnprinsipper skal bygge på bred enighet blant
medlemmene.

§ 1b

Elevorganisasjonens verdisyn bygger på medmenneskelighet og respekt.
Elevorganisasjonen tar sterk avstand fra ideologier som strider mot
menneskerettighetene.

§ 1c

Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig
interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og
ved ungdomsskoler i Norge.

§ 1d

Elevorganisasjonen representerer elever og lærlinger ved skoler og lærlingråd
som er medlemmer av organisasjonen, samt individuelle medlemmer som ikke
er medlemmer gjennom skole eller lærlingråd.

§ 1e

Alle arrangement i Elevorganisasjonen har nulltoleranse for alkohol og andre
rusmidler. Slike arrangement inkluderer, men er ikke begrenset til:
Elevforsamling, Årsmøte, Elevtinget, regionale seminarer og temamøte.

Navn
§ 2a

Elevorganisasjonens internasjonale navn er School Student Union of Norway.
Elevorganisasjonens internasjonale navn forkortes SSUN.

§ 2b

Elevorganisasjonens navn forkortes EO eller Elevorg.

Side 127 av 262

§ 2c

Organisasjonen heter Ohppiidorganisašuvdna på nordsamisk,
Oahppijorganisasjåvnnå på lulesamisk og Learohkeorganisasjovne på sørsamisk.

Organisasjon
Organisasjonsform
§ 3a

På nasjonalt plan er Elevorganisasjonen organisert gjennom Elevtinget,
Landsstyret og Sentralleddet.

§ 3b

På regionalt plan er Elevorganisasjonen organisert gjennom Årsmøte og
Fylkeslag.

§ 3c

På lokalt plan er Elevorganisasjonen organisert gjennom Lokallag, Elevråd og
Lærlingråd.

Sammenslåing og oppløsning
§ 4a

Sammenslåing av Elevorganisasjonen og andre organisasjoner med
sammenfallende formål kan bare vedtas av Elevtinget med ⅔ flertall.

§ 4b

Begrunnet forslag for sammenslåing skal sendes til landsstyret senest to
måneder før Elevtinget. Forslaget skal også sendes ut til alle
medlemsskoler/lærlingråd og tillitsvalgte i Elevorganisasjonen.

§ 5a

Oppløsning av Elevorganisasjonen kan bare vedtas med ⅔ flertall og to (2)
påfølgende elevting med minst elleve (11) måneders mellomrom. Det siste
elevtinget skal være ekstraordinært og skal kun behandle oppløsningssaken.

§ 5b

Dersom oppløsning blir vedtatt skal det oppløsende Elevtinget bestemme
forvaltningen av Elevorganisasjonens midler og arkivet, samt Operasjon
Dagsverk.

§ 5c

Begrunnet forslag for oppløsning skal sendes til Landsstyret senest to måneder
før ordinært elevting. Forslaget skal også sendes ut til alle
medlemsskoler/lærlingråd og tillitsvalgte i Elevorganisasjonen.

§6

Landsstyret vedtar retningslinjer for sammenslåing av fylkeslag.
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Saksbehandling
§ 7a

Elevting, Årsmøte, Elevforsamling og Representantskap er vedtaksdyktig såfremt
1/2 av de stemmeberettigede er representert når møtet settes. Elevting, Årsmøte
og Elevforsamling må til enhver tid bestå av minst 1/3 av de stemmeberettigede
for å være vedtaksdyktig.

§ 7b

I alle andre organ er kravet at halvparten av de stemmeberettigede er tilstede.

§8

Alle organer følger møtereglene vedtatt av Elevtinget, med mindre annet vedtas
av organet selv.

§9

Ved stemmelikhet i voteringer gjenopptas debatten, og avsluttes med skriftlig
votering. Dersom det igjen er stemmelikhet, faller forslaget.

§ 10

Alle representanter i alle organisasjonsledd i Elevorganisasjonen har rett til å føre
protokollmerknad.

§ 11

Vedtak om å inngå samarbeidsavtaler som forplikter organisasjonen mer enn ett
år utover inneværende periode må fattes med 2/3 flertall i Landsstyret.

§ 12a Dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke en persons
upartiskhet i en vurderingssak, skal denne erklæres inhabil.
§ 12b En delegat eller observatør som er erklært inhabil forlater møtet. Det er mulig å
overdra stemmerett etter ordinære regler.
§ 13a Alle møter i Elevorganisasjonen er åpne med mindre gjeldende organ vedtar
annet. Slike vedtak fattes med absolutt flertall. Kun representanter med møterett
kan være tilstede om møtet holdes for lukkede dører.
§ 13b Personer uten møterett i Elevorganisasjonens organer kan søke om tale- og/eller
forslagsrett. Organet må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om andre enn de
med møterett skal innvilges tale- og/eller forslagsrett.

Reaksjoner på brudd av Elevorganisasjonens retningslinjer
§ 14

Landsstyret vedtar Etiske retningslinjer for Elevorganisasjonen.
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§ 15a Alle kan melde fra om oppførsel, hendelser eller annet som bryter med
Elevorganisasjonens retningslinjer og/eller er grunn til mistillitsvotum. Dette skal
meldes til Elevorganisasjonens varslingsutvalg.
§ 15b Mandat og sammensetning for varslingsutvalget vedtas av Landsstyret.
Utvalgets hovedoppgave er behandling av varsel i tråd med mandatet, og
komme med en innstilling til vedtak i saken.
§ 15c I de tilfeller hvor varslingsutvalget finner grunn til å gi reaksjoner skal forslag til
dette baseres på alvorlighetsgrad og inkluderes i vedtaket. Reaksjoner på brudd
av retningslinjer kan være, men er ikke begrenset til:
•

Muntlig eller skriftlig advarsel om å endre oppførsel.

•

Midlertidig utestenging fra arrangement, møter eller fellesarenaer med
varighet opp til ett (1) år.

•

Inndragelse av tillitsverv og/eller oppgaver.

•

Eksklusjon. En tillitsvalgt eller et medlem som blir ekskludert mister alle sine
rettigheter i Elevorganisasjonen. Herunder, men ikke begrenset til,
medlemskap i organisasjonen, tillitsverv og møterett i alle organ.

§ 15d Sentralstyret fatter vedtak basert på innstilling fra varslingsutvalget med
alminnelig flertall. Vedtaket kan ankes til Landsstyret. Alle parter har rett til å
høres på nytt ved en eventuell anke.
§ 16

Ved varsler som utgjør alvorlige brudd på retningslinjer kan varslingsutvalget
vedta suspensjon fra verv og deltakelse på arrangementer inntil vedtak er fattet i
Sentralstyret. En eventuell suspensjon opprettholdes til endelig vedtak er fattet i
en ankesak.

Valg og valgbarhet
§ 17

Alle personvalg i Elevorganisasjonens gjennomføres ved akklamasjon eller
skriftlig valg, og velges med absolutt flertall. Alle verv i Elevorganisasjonen varer
fra årsmøte til årsmøte, med mindre vedtektene sier annet.

§ 18

Til sentrale tillitsverv og fylkesstyrer kan alle medlemmer av, og tillitsvalgte i
Elevorganisasjonen stille til valg. Man er valgbare i ett (1) år etter endt tillitsverv.
Til OD-styret, og øvrige organisasjonsledd er alle som er under 26 år i
valgperioden valgbare.

§ 19

Elevtinget kan vedta forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte. Et slikt vedtak må
fattes før fristen for å stille til valg går ut. De som velges til tillitsverv som faller
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under forpliktelsene er nødt til å signere dette før vedkommende tiltrer i sitt
verv.
§ 20a Elevtinget velger Sentralledd. Leder for Operasjon Dagsverk velges av
Landsstyret innen 15. desember, etter innstilling fra OD-styret.
§ 20b Sentralleddet har funksjonstid fra 1. juli det året de velges til 30. juni påfølgende
år. Funksjonstiden for OD-styret er fra 1. april det året de blir valgt til 31. mars
påfølgende år. Leder for Operasjon Dagsverk sitter fra endt Elevting til endt
Elevting påfølgende år.
§ 20c Sentralstyret, Generalsekretær og leder for Operasjon Dagsverk må flytte til Oslo
eller umiddelbar nærhet innen 1. juli og bo der til funksjonstidens slutt.
Landsstyret kan innvilge dispensasjon fra denne regelen med ⅔ flertall.
§ 21

Personer som stiller til Elevorganisasjonens fylkesstyrer er nødt til å bo eller være
under opplæring i fylket de stiller til valg i. Desisjonskomitéen kan innvilge
dispensasjon fra denne regelen.

§ 22

Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling i alle Elevorganisasjonens fora, og lik
geografisk fordeling i Sentralstyret. Ved valg til Sentralstyret og fylkesstyrer skal
det tilstrebes at både studiespesialiserende elever, yrkesfagelever og lærlinger
blir representert. Ved valg til fylkesstyrer skal det også tilstrebes at
ungdomsskoleelever blir representert.

Partipolitisk uavhengighet
§ 23a Personer som innehar lønnede eller sentrale tillitsverv i partipolitiske
organisasjoner og ungdomsorganisasjoner, kan ikke inneha verv i
Elevorganisasjonen, annet enn i Desisjonskomitéen og OD-styret. Tillitsverv i
Landsstyrer regnes som sentrale tillitsverv.
§ 23b Personer som er folkevalgte i Storting, Sameting, Fylkesting og/eller
kommunestyrer kan ikke inneha verv i Elevorganisasjonen, annet enn i
Desisjonskomitéen, Valgkomiteen og OD-styret. Regelen gjelder ikke folkevalgte
med permisjon fra sitt verv. Dersom en tillitsvalgt blir folkevalgt underveis i
perioden, må vedkommende umiddelbart søke permisjon. Den tillitsvalgte
regnes som tillitsvalgt fram til permisjonssøknaden er behandlet, og så lenge
permisjonen varer.
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§ 24

Personer i Sentralstyret og Generalsekretær, samt fylkesledere og nestledere i
fylkeslag i Elevorganisasjonen kan ikke inneha tillitsverv i en partipolitisk
organisasjon. Ingen tillitsvalgte i Elevorganisasjonens fylkesstyrer, Sentralstyret
eller Generalsekretær kan representere noen partier i skoledebatter eller på
valgtorg.

Medlemskap
Institusjonsbasert medlemskap
§ 25a En offentlig eller privat ungdomsskole, videregående skole eller lærlingråd kan
melde seg inn i Elevorganisasjonen gjennom institusjonsbasert medlemskap
dersom:
•

Skolen/lærlingrådet har et demokratisk valgt elev- eller lærlingråd.

•

Skolen/lærlingrådet betaler den til enhver tid gjeldende
medlemskontingenten.

•

Skolen utsteder vitnemål etter endt opplæring.

§ 25b Innmelding, videreføring av medlemskap og utmelding skjer gjennom
uravstemning. For at uravstemningen skal være gyldig må minst halvparten av
skolens elever eller lærlingene i lærlingrådet avgi stemme. Det må være absolutt
flertall blant de avgitte stemmene for at skolen eller lærlingrådet skal melde seg
inn, videreføre medlemskapet eller melde seg ut.
§ 25c Den enkelte elev eller lærling ved en skole eller et lærlingråd som er medlem av
Elevorganisasjonen har rett til å reservere seg mot medlemskap i
Elevorganisasjonen. Dette må skje skriftlig på et reservasjonsskjema.
§ 25d Avdelinger av skoler som oppfyller et av kriteriene under regnes i
Elevorganisasjonen som selvstendige skoler og kan melde seg inn og ut
uavhengig av de andre avdelingene ved samme hovedskole. Desisjonskomitéen
avgjør om en avdeling skal regnes som en selvstendig skole.
•

Avdelingen har mer enn 20 elever og har eget elevråd.

•

Avdelingen ligger lengre enn 40 km fra nærmeste andre avdeling ved skolen
og har eget elevråd.

Individuelt medlemskap
§ 26

En person som ønsker å melde seg inn i Elevorganisasjonen kan melde seg inn
som individuelt medlem, dersom man ikke allerede er medlem gjennom
institusjonsbasert medlemskap. Medlemskapet må fornyes hvert år.
Vedkommende må oppfylle minst ett av følgende kriterier:
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•

På tidspunktet for innmelding være elev på skole som kvalifiserer til
medlemskap, men ikke er medlem av Elevorganisasjonen.

•

På tidspunktet for innmelding være lærling.

Kontingent
§ 27a Elevtinget fastsetter hvert år kontingent for medlemsskoler, lærlingråd og
individuelle medlemmer etter innstilling fra Landsstyret. Generalsekretær kan i
ekstraordinære tilfeller innvilge reduksjon av kontingenten for enkelte
medlemsskoler/ lærlingråd.
§ 27b Kontingenten skal innkreves innen Elevtinget. Ved innmelding etter Elevtinget
sendes krav om medlemskontingent fortløpende.
§ 27c Kun medlemsskoler/ lærlingråd som har betalt medlemskontingent har
delegatstatus i Elevorganisasjonens organer. Medlemsskoler/lærlingråd som ikke
har betalt medlemskontingent kan få innvilget delegatstatus av Generalsekretær
dersom det stilles tilfredsstillende garanti for omgående innbetaling.
§ 27d Årsmøtene i fylkeslagene kan fastsette tilleggskontingent for medlemsskoler/
lærlingråd som er underlagt det gjeldende fylkeslaget.

Grunndokumentene
§ 28a Grunndokumentene er bindende for alle ledd i Elevorganisasjonen.
§ 28b Politiske prioriteringer og arbeidsprogram kan ikke være i strid med gjeldende
vedtekter eller politisk måldokument.
§ 28c Politiske forslag kan ikke realitetsbehandlet dersom de er fremmet til
arbeidsprogrammet. Dersom det er tvil om et forslag kan realitetsbehandles
avgjør Desisjonskomitéen. Desisjonskomitéens avgjørelse kan overprøves av
Elevtinget med ⅔ flertall.
§ 29a Landsstyret gir mandat og setter ned elevtingsforberedende komitéer som skal
utarbeide forslag til nye politiske prioriteringer, nytt arbeidsprogram og ny
treårig hovedsatsing, samt innstille på forslag til vedtektene. Landsstyret vedtar
mandat og sammensetning for disse komiteene. Komiteene skal settes ned før
31. oktober.
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§ 29b Elevtinget skal sette ned redaksjonskomitéer som skal innstille på forslag til
politisk måldokument, politiske prioriteringer, arbeidsprogram og treårig
hovedsatsing. Landsstyret vedtar mandat og sammensetning for disse
komiteene.

Organer og komiteer
Elevtinget
§ 30

Elevtinget er Elevorganisasjonens øverste organ. Sentralstyret kaller inn til
Elevting. Ordinært elevting skal være påbegynt innen 15. mars hvert år.

§ 31a Følgende personer har møterett på Elevtinget og skal kalles inn:
•

Elevrådsleder fra hver medlemsskole og leder av innmeldte lærlingråd møter
med delegatstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en annen
representant velges av elevrådet/lærlingrådet.

•

Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent søknad
til Generalsekretær.

•

Landsstyret møter med observatørstatus.

•

Sentralleddet møter med observatørstatus.

•

Hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk møter med observatørstatus.

•

Ledere for Operasjons Dagsverks Distriktskomitéer møter med
observatørstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en annen
representant velges av Distriktskomitéen.

•

Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med en
observatør som er valgt av elevrådet/lærlingrådet.

•

Fylkeslagene kan møte med en observatør som er valgt av fylkesstyret.

•

Lokallagene kan møte med en observatør som er valgt av lokallagsstyret.

•

Medlemmer av de elevtingsforberedende komiteene møter med
observatørstatus i angjeldende saker.

§ 31b Alle medlemmer har forslagsrett i alle saker som behandles på Elevtinget.
§ 32a Første innkalling skal sendes ut senest to (2) måneder før Elevtinget. Denne skal
inneholde informasjon om hvor og når Elevtinget skal avholdes, gjeldende
vedtekter og frister, samt saksliste for møtet.
§ 32b Andre innkalling skal sendes ut senest tre uker før Elevtinget. Denne skal
inneholde utfyllende sakspapir til alle saker på sakslista, samt praktisk
informasjon om Elevtinget.
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§ 33

Fristen for å sende inn forslag til vedtektene er to (2) uker før Elevtinget. Fristen
for å sende inn forslag til øvrige grunndokument settes gjennom dagsorden for
Elevtinget.

§ 34a På ordinært Elevting skal følgende saker behandles:
•

Konstituering av Elevtinget
•

Valg av ordstyrere

•

Valg av referenter

•

Valg av to (2) protokollunderskrivere

•

Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler

•

Valg av redaksjonskomitéer

•

Årsberetninger fra Sentralleddet og Landsstyret

•

Endringer til Vedtektene

•

Endringer til Politisk måldokument

•

Prinsipprogram (hvert tredje år)

•

Én politisk prioritering som varer for en treårsperiode. Det skal være totalt tre
politiske prioriteringer.

•

Arbeidsprogram

•

Treårig hovedsatsing (hvert tredje år)

•

Forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte

•

Fastsettelse av kontingent for institusjonsbaserte medlemmer, lærlingråd og
individuelle medlemmer

•

Fastsettelse av inntjeningssum for OD-dagen på ungdomsskole og
videregående skole (hvert andre år)

•

Valg av prosjekt for Operasjon Dagsverk

•

Valg av sentralledd og revisor

§34b Leder, Generalsekretær og nestlederne velges ved særskilt valg.
§34c Landsstyret innstiller på revisor.
§ 34d Elevtinget kan med 2/3 flertall behandle vedtektsfestede saker som ikke skal
behandles hvert år.
§ 34e Elevtinget må fatte vedtak i alle saker under saken «konstituering av Elevtinget»
før andre saker kan behandles. Sentralstyrets innstillinger på referenter,
dagsorden, sakliste og møteregler er gjeldende inntil disse sakene er behandlet.
Sittende leder i Elevorganisasjonen fungerer som møteleder inntil ordstyrere er
valgt.
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§ 35

Sittende Desisjonskomité inkludert varamedlemmer er fullmaktskomité under
Elevtinget.

§ 36a Sentralstyret kaller inn til ekstraordinært Elevting dersom ett av følgende
kriterier oppfylles:
•

Sentralstyret vedtar det med ⅔ flertall

•

Landsstyret vedtar det med ⅔ flertall etter vedtak i fylkesstyrene

•

⅓ av medlemsskolene og de innmeldte lærlingrådene krever det gjennom
vedtak i elevrådene og lærlingrådene

•

Desisjonskomitéen vedtar det enstemmig

§ 36b Kun de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært Elevting kan
behandles på møtet.
§ 36c Innkalling til ekstraordinært Elevting skal sendes ut senest fem (5) uker før møtet
finner sted. Innkallingen skal inneholde sakspapir til de saker som skal
behandles, samt praktisk informasjon om det ekstraordinære Elevtinget.

Landsstyret
§ 37

Landsstyret er Elevorganisasjonens øverste organ i perioden mellom to Elevting.
Sentralstyret kaller inn til landsstyremøter. Det skal avholdes minst fem (5)
ordinære landsstyremøter i perioden.

§ 38

§ 39

Landsstyret består av:
•

Lederne i Elevorganisasjonens fylkeslag.

•

Leder i Elevorganisasjonen

Følgende personer har møterett på landsstyremøter og skal kalles inn:
•

Medlemmer av Landsstyret møter med delegatstatus.

•

Sentralleddet møter med observatørstatus

•

Fylkeslagene kan møte med én (1) observatør som er valgt av fylkesstyret.
Denne stiller automatisk med delegatstatus om delegat ikke er til stede i
rommet.

§ 40a Første innkalling skal sendes ut senest fire (4) uker før landsstyremøtet. Denne
skal inneholde informasjon om hvor og når møtet skal avholdes og sakliste for
møtet.
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§ 40b Andre innkalling skal sendes ut senest to (2) uker før landsstyremøtet. Denne
skal inneholde utfyllende sakspapir til alle saker på sakslista, samt praktisk
informasjon.
§ 41a På alle landsstyremøter skal følgende saker behandles:
•

•

Konstituering av landsstyremøtet
•

Valg av ordstyrere og referenter

•

Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden

Beretninger fra Sentralleddet, fylkeslagene og utvalg satt ned av Landsstyret

§ 41b Landsstyret må fatte vedtak i alle saker under saken konstituering av
landsstyremøter før andre saker kan behandles. Sentralstyrets innstillinger på
referenter, dagsorden og saksliste er gjeldende inntil disse sakene er behandlet.
Sittende leder i Elevorganisasjonen fungerer som møteleder inntil ordstyrere er
valgt.
§ 41c Landsstyret har myndighet til å behandle følgende saker:
•

Saker av stor politisk eller organisatorisk betydning.

•

Budsjett, budsjettrevisjon og regnskap for Elevorganisasjonen.

•

Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen, Operasjon Dagsverk, og
standard økonomiske retningslinjer for fylkeslagene.

•

Valg av åpne plasser til verv i sentralleddet og andre komiteer.

Landsstyret kan ikke overstyre vedtak fattet av Elevtinget.
§ 42a Sentralstyret kaller inn til ekstraordinære landsstyremøter når et absolutt flertall
av Sentralstyret eller Desisjonskomitéen, eller ½ av Landsstyret krever dette.
§ 42b Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært
landsstyremøte kan behandles på møtet.

Sentralstyret
§ 43

Sentralstyret iverksetter, sammen med fylkeslagene og generalsekretær, vedtak
gjort av Elevtinget og Landsstyret, samt koordinerer den daglige virksomheten.
Sentralstyret kan ikke behandle eller uttale seg i viktige utdanningspolitiske
saker uten at Elevtinget eller Landsstyret har fattet retningsgivende vedtak.

§ 44

Sentralstyret består av:
•

Leder

•

To (2) nestledere

•

Inntil ni (9) Sentralstyremedlemmer
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•

Fag- og yrkesopplæringsansvarlig

•

Leder av Operasjon Dagsverk

§ 45a Leder, halvparten av Sentralstyret eller en enstemmig Desisjonskomité kan kalle
inn til Sentralstyremøter.
§ 45b Følgende personer har møterett på Sentralstyremøter og skal kalles inn:

§ 46

•

Medlemmer av Sentralstyret møter med delegatstatus.

•

Generalsekretær møter med observatørstatus.

•

Valgkomiteen og Desisjonskomitéen har observatørstatus.

Sentralstyret vedtar en prioriteringsliste som avgjør hvem som møter som
delegat i Landsstyret og OD-styret, dersom leder ikke kan. Dersom leder faller fra
før Elevtinget, rykker neste person på prioriteringslisten opp som fungerende
leder inntil Elevtinget velger ny leder.

§ 47

Sittende/ fungerende Leder og Generalsekretær har i fellesskap signaturrett på
vegne av Elevorganisasjonen.

Generalsekretær
§ 48a Generalsekretær er ansvarlig for organisasjonens økonomi og den daglige
driften. Generalsekretær har, sammen med ledelsen, personalansvar for
Sentralstyret.
§ 48b Generalsekretær iverksetter, sammen med fylkeslagene og Sentralstyret, vedtak
gjort av Elevtinget og Landsstyret.
§ 49

Dersom Generalsekretær faller fra før Elevtinget velger Sentralstyret en
fungerende Generalsekretær. Nyvalgt Generalsekretær tiltrer umiddelbart etter
Elevtinget.

Valgkomiteen
§ 50

Valgkomiteen er saksforberedende for saken valg på Elevtinget og
landsstyremøter.

§ 51a Valgkomiteen består av:
•

Ett (1) medlem med funksjonstid på 2 år.

•

Tre (3) medlemmer med funksjonstid på 1 år.

•

To (2) varamedlemmer med funksjonstid på 1 år i ikke-prioritert rekkefølge
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§ 51b Valgkomiteen velger egen leder.
§ 51c Dersom et medlem av Valgkomiteen faller fra i løpet av perioden, rykker
varamedlem opp med umiddelbar virkning fram til Landsstyret velger et nytt
fullverdig medlem av komiteen.

Desisjonskomitéen
§ 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.
§ 53a Desisjonskomitéen består av:
•

Ett (1) medlem med funksjonstid på 2 år.

•

To (2) medlemmer med funksjonstid på 1 år

•

To (2) varamedlemmer med funksjonstid på 1 år i prioritert rekkefølge

§ 53b Desisjonskomitéen velger egen leder.
§ 53c Dersom et medlem av Desisjonskomitéen faller fra i løpet av perioden, rykker
varamedlem opp med umiddelbar virkning fram til Landsstyret velger et nytt
fullverdig medlem av komiteen.
§ 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.

Fylkeslagene
§ 55a Offisielt navn på Elevorganisasjonens fylkeslag er “Elevorganisasjonen i [fylke]”
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§ 55b Alle fylkeslag skal ha organene Fylkesstyre, Valgkomite og Årsmøte. Fylkeslaget
kan også ha Elevforsamling, Representantskap og Lokallag. Øvrige organer
bestemmes av Årsmøtet.
§ 56

Landsstyret vedtar standardvedtekter for fylkeslag. Disse skal fungere som en
anbefaling for fylkeslagenes vedtekter. Disse vil også være gjeldende dersom
fylkeslag skulle stå uten egne vedtekter. Dersom landsstyret vedtar endringer i
standardvedtektene for fylkeslag, fremmes automatisk et tilsvarende
endringsforslag på kommende årsmøtet i fylkeslaget.

Fylkesstyre
§ 57

Fylkesstyret iverksetter vedtak gjort Årsmøtet og eventuelle Elevforsamlinger,
samt av Elevtinget og Landsstyret, og koordinerer den daglige virksomheten i
Fylkeslaget.

§ 58a Fylkesstyret skal minst bestå av fem personer, og ha følgende verv:
•

Fylkesleder

•

Økonomiansvarlig

•

Distriktskomitérepresentant

•

To (2) fylkesstyremedlem

Øvrige verv bestemmes av Årsmøtet.
§ 58b Leder og økonomiansvarlig velges ved særskilt valg.
§ 59

Fylkesstyret skal vedta en prioriteringsliste, som avgjør hvem som møter med
delegatstatus dersom leder ikke kan møte i Landsstyret. Denne skal godkjennes
av Desisjonskomitéen. Hvis leder faller fra før Årsmøtet rykker neste person på
prioriteringslisten opp som fungerende leder, inntil ny leder er valgt.

§ 60

I fylkeslag der årsmøte ikke er avholdt etter vedtektene eller ikke har vært
vedtaksdyktig, fatter Sentralstyret vedtak om nedsettelse av interimstyre. Denne
avgjørelsen kan ankes inn for Landsstyret. Lederen av et slikt interimstyre møter
med observatørstatus i Landsstyret.

Lokallag
§ 61a Offisielt navn på Elevorganisasjonens lokallag er «Elevorganisasjonen i(/på)
[sted]», og navnet bestemmes av Årsmøtet.
§ 61b Lokallagenes formål er å skape en Elevorganisasjon nærmere medlemmene.
Dette innebærer for eksempel å arrangere gode medlemsrettede
arrangementer, skolere elevråd, og påvirke lokale beslutninger i skolepolitikken
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§ 61c Alle lokallag skal ha organene lokallagsstyre og lokallagsårsmøte. Lokallag kan i
tillegg ha representantskap.
§ 61d I lokallag der lokallagsårsmøte ikke er avholdt etter vedtektene eller ikke har
vært vedtaksdyktige er lokallaget inaktivt til det arrangeres et nytt
lokallagsårsmøte og et nytt styre er valgt. Hvis et lokallag er inaktivt kalles det
inn til nytt lokallagsårsmøte av Fylkesstyret eller Sentralstyret.

Operasjon Dagsverk
ODs formål og navn
§ 62

Operasjon Dagsverk (OD) er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom.
Aksjonen er en del av Elevorganisasjonen og består av to deler;
informasjonskampanjen Internasjonal Uke og OD-dagen.
Operasjon Dagsverks internasjonale navn er Operation Day's Work (ODW).

§ 63

OD skal gjennom Internasjonal Uke bevisstgjøre elevene på sitt ansvar for å
bidra til å skape en mer rettferdig verden. Ved å sette globale problemstillinger
på dagsorden skal OD skape interesse for internasjonale spørsmål blant elevene.
På aksjonsdagen, OD-dagen, kan elever ved norske skoler gi en dag av sin
utdanning til inntekt for prosjektet valgt på Elevtinget.

§ 64

OD skal støtte utdannings- og utviklingsprosjekter med fokus på marginalisert
ungdom. Ved å jobbe på OD-dagen kan elever ved norske skoler gjøre en innsats
for at ungdom i andre deler av verden skal få muligheten til utdanning, slik at de
selv får muligheten til å påvirke sin egen situasjon. Ungdom i hele verden
kjemper en felles kamp med et felles mål, lik mulighet til utdanning. Ikke fordi vi
er like, men fordi vi er like mye verdt.

Organer og komiteer
OD-styret
§ 65

Operasjon Dagsverks styre (OD-styret) er Operasjon Dagsverks øverste organ.
Saker som utelukkende angår OD behandles av OD-styret. Landsstyret i
Elevorganisasjonen kan overprøve vedtak fra OD-styret med 2/3 flertall. ODstyret jobber ut fra mandat vedtatt av Landsstyret til Elevorganisasjonen.

§ 66a OD-styret består av:
•

Styreleder
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•

Ett (1) styremedlem med funksjonstid på to (2) år

•

Tre (3) styremedlemmer med bakgrunn fra OD

•

Tre (3) styremedlemmer med bakgrunn fra EO eller annen relevant erfaring

•

Leder av Operasjon Dagsverk

•

Leder av Elevorganisasjonen

§ 66b Representanter i OD-styret kan sitte i inntil fire (4) år.
§ 66c Styret konstituerer seg selv og velger vara for OD-leder. Vara for OD-leder må ha
verv i sittende OD-styret eller Hovedkomité.
§ 67a Styreleder, halvparten av OD-styret eller en enstemmig Desisjonskomité kan
kalle inn til OD-styremøter.
§ 67b Følgende personer har møterett på OD-styremøter og skal kalles inn:
•

Medlemmer av OD-styret møter med delegatstatus.

•

Hovedkomitéen, Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomitéen og ansatte i
ODs sekretariat har observatørstatus.

Hovedkomiteen
§ 68

Hovedkomiteens oppgaver fastsettes i «Mandat for hovedkomiteen» som vedtas
av OD-styret innen 31. januar. Hovedkomiteen har det praktiske ansvaret for
utformingen og gjennomføringen av OD kampanjen.

§ 69a OD-styret nedsetter Hovedkomiteen for OD, etter innstilling fra sittende
Hovedkomité. Ny Hovedkomité skal informeres om på påfølgende Elevting.
OD-styret vedtar etiske retningslinjer for Hovedkomiteen.
§ 69b Hovedkomiteen består av:
-

Leder for Operasjon Dagsverk

-

Inntil elleve (11) Hovedkomitemedlemmer

Distriktskomiteene
§ 70a Hovedkomiteen deler landet inn i distrikter. Distriktskomiteene skolerer
Skolekomiteene og koordinerer Internasjonal Uke i sine distrikter.
§ 70b Hvert distrikt har en Distriktskomite som ledes av en DK- leder. Leder for hver av
Distriktskomiteene velges på en elevforsamling etter 15. november i det
Fylkeslaget Distriktskomitéen sogner inn under. Distriktskomitéene innstiller på
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nye ledere av Distriktskomitéene. Dersom ikke dette er mulig, skal
Hovedkomitéen komme med en innstilling. Når nye Distriktskomitéer er valgt,
skal de orienteres om ved neste elevforsamling eller årsmøte."
§ 71a Sittende medlemmer i Distriktskomitéene i fylket er de eneste valgbare til
distriktskomitérepresentant. Distriktskomitérepresentanten velges på en
elevforsamling etter 15. november og 1. mars. Distriktskomitérepresentanten
tropper på etter valget, og sitter til ny Distriktskomitérepresentant er valgt året
etter, men ikke lenger enn til årsmøtet i neste periode. Distriktskomitéene
innstiller på en Distriktskomitérepresentant ovenfor Elevforsamlingen. Dersom
Distriktskomitéene ikke har kommet med en innstilling kan Hovedkomitéen
legge frem en innstilling.
§ 71b Om Distriktskomitérepresentanten faller fra Distriktskomitéen mellom to
Elevforsamlinger, møter én av distriktskomitélederne i fylkesstyret, inntil ny
Distriktskomitérepresentanten er valgt med de samme rettighetene rollen
innebærer.

Skolekomiteene
§ 72

På hver skole, som deltar på OD, skal det være en Skolekomité. Skolekomiteene
har ansvaret for Internasjonal Uke og OD-dagen på sine skoler. Skolekomiteene
skal ha en økonomiansvarlig, og vedkommende skal sørge for å levere inn
regnskap innen 1. desember.

ODs bistandsfaglige råd
§ 73

OD-styret nedsetter hvert år i mars ODs Råd, og vedtar mandat for rådet. Rådet
består av:
•

Fortrinnsvis OD-ledere for de fire siste aksjonene, om nødvendig OD-ledere
for tidligere aksjoner eller andre sentrale tillitsvalgte innen OD

•

5 til 8 ressurspersoner med erfaring fra bistands-/utviklingsarbeid

•

Bistandsrådgiver er rådets sekretær og har observatørstatus.

•

OD-styret, Hovedkomitéen og Landsstyre møter med observatørstatus

ODs sekretariat
§ 74

OD-styret ansetter, og vedtar stillingsinstrukser for, sekretariatet.

Økonomiske forhold
§ 75

Operasjon Dagsverks økonomi er selvstendig og helt atskilt fra
Elevorganisasjonens økonomi.
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§ 76

Operasjon Dagsverks budsjett og regnskap behandles av OD-styret og
fremlegges Landsstyret til orientering.

§ 77

Midler fra kampanjene forvaltes av OD. ODs økonomiske ansvar overfor
samarbeidsorganisasjoner er begrenset til kampanjesummen og renteinntekter
med fradrag av aksjons- og oppfølgingsomkostninger. OD-midlene skal
plasseres etter så sikre og gunstige vilkår som forsvarlig under hensyn til
plassering av denne typen midler, i henhold til Vergemålsloven.

§ 78

Det skal til enhver tid være nedfelt i Operasjon Dagsverks økonomiske
retningslinjer, vedtatt av Landsstyret, hvem som kan tegne Operasjon Dagsverk
for utgifter.

Retningslinjer for ODs prosjekter
Informasjon og aksjon
§ 79a Internasjonal Uke er en informasjons- og aktivitetsuke som avholdes på skolene
før selve aksjonsdagen.
§ 79b Internasjonal Uke er den viktigste delen av OD og bør derfor ha høyeste prioritet.
Det er et grunnleggende mål at alle skoler som deltar på OD arrangerer en
Internasjonal Uke, slik at OD kan være med på å fremme menneskelig likeverd
og likestilling, og toleranse, global ressursutjevning og internasjonalt
medansvar.
§ 79c Internasjonal Uke avsluttes med selve OD-dagen, der de deltagende elevene
gjør et dagsverk til inntekt for ungdom i årets prosjektland. Det er et mål at flest
mulig av skoleelevene i Norge skal delta på OD. Deltagelse på selve OD-dagen
skal være basert på frivillighet og solidaritet.

ODs samarbeidsorganisasjoner
§ 80a Det velges hvert år en eller flere organisasjoner som skal bistå i
informasjonskampanjen i Norge og forvalte alle midlene som blir jobbet inn i
løpet av OD-kampanjen. ODs samarbeidsorganisasjon(er) velges på bakgrunn av
en søknad.
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§ 80b Midler fra OD kan søkes av en organisasjon eller flere organisasjoner som søker
sammen. Minst en av organisasjonene må være registrert som juridisk enhet i
Norge.
§ 80c Samarbeidsorganisasjonens mål og virke må være i overensstemmelse med ODs
formål.
§ 81a Det skal inngås en avtale mellom OD og samarbeidsorganisasjonen før aksjonen.
Denne regulerer samarbeidet om informasjonskampanjen og bistandstiltakene.
Avtalen skal godkjennes av Styret før den signeres.
§ 81b Dersom samarbeidsorganisasjonen bryter avtalen eller ikke oppfyller kravene
satt til prosjektforslag og organisasjon i statuttene, kan midlene holdes tilbake til
forholdene er brakt i orden. Dersom dette ikke skjer, kan OD-styret etter fullmakt
fra Landsstyret i Elevorganisasjonen, finne nye samarbeidspartnere for
prosjektet. Dersom det viser seg vanskelig å fremskaffe relevante
samarbeidspartnere for prosjektet vil resterende midler bli fordelt på nytt til et
annet prosjekt og en annen organisasjon etter vedtak i styret. Et nytt prosjekt må
ha en tilsvarende profil som det opprinnelige prosjektet.
§ 81c OD-styret avgjør hva som skal skje med eventuelle restmidler etter endt prosjekt.
En støtte til andre tiltak eller prosjekt skal fortrinnsvis være innenfor rammen av
den opprinnelige søknaden fra Elevtinget. Hvis det ikke er en mulighet, kan
styret fatte vedtak om at restmidler overføres til ODs egenkapital for å sikre god
langsiktig drift av aksjonen.
§ 81d Samarbeidsorganisasjonen skal være faglig ressurs i informasjonskampanjen.
Samarbeidsorganisasjonen skal være behjelpelig i det praktiske arbeidet før og
under aksjonen. Dette må skje i samarbeid med OD. OD-styret kan vedta at OD
skal arrangeres i samarbeid med andre elevorganisasjoner eller lignende
aksjoner, og vedta eventuelle retningslinjer for dette samarbeidet.

Bistandstiltakene
§ 82

For samarbeidsorganisasjonene er prosjektsøknaden samt programplanen
forpliktende. Grunnleggende avvik fra disse skal godkjennes av OD-styret.

§ 83

OD skal sikres innsikt og deltagelse i prosjektets utvikling.
Samarbeidsorganisasjonen forplikter seg til å rapportere til OD frem til
prosjektet er avsluttet. Det må leveres en endelig sluttrapport etter at prosjektet
er avsluttet.
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§ 84a Samarbeidsorganisasjonen skal ha god kjennskap til lokale partnere og forhold i
prosjektlandet/ene. Samarbeidsorganisasjonen skal ha tilstrekkelig erfaring,
administrativ og faglig kompetanse og kapasitet på området det søkes støtte til.
§ 84b Samarbeidsorganisasjonen må sikre at lokale samarbeidsparter i prosjektlandet
får kunnskap om OD som solidaritetsaksjonen til skoleelevene i Norge.
§ 84c Samarbeidsorganisasjonen skal sammen med OD legge til rette for forsvarlig
utfasing av støtten til prosjektet.

Prinsipper for støtte til bistandstiltak
§ 85a OD støtter bistandstiltak rettet mot ungdom. Tiltakene skal være utdanningseller utviklingsprosjekter, som danner et godt utgangspunkt for
informasjonskampanjen. OD støtter til folkelig mobilisering, økonomisk, sosial og
politisk frigjøring. Verdier det skal legges vekt på er internasjonal solidaritet,
likeverd og menneskerettigheter.
§ 85b Prosjektet skal ha et tydelig fokus på ungdomsmedvirkning. Det betyr at
ungdom skal være aktive aktører i planlegging, gjennomføring og evaluering av
tiltakene. OD ønsker å samarbeide med organisasjoner som er nytenkende på
ungdomsmedvirkning og er åpne for at ungdom skal kunne påvirke sin egen
situasjon.
§ 85c Tiltakene må ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, tro, hudfarge, etnisk
opprinnelse eller seksuell legning. Tiltakene skal være inkluderende og tilstrebe
å inkludere funksjonshemmede og ungdom fra den fattigste eller mest
marginaliserte delen av befolkningen. Støtten skal bidra til at jenter og gutter får
lik mulighet til utdanning.
§ 86

OD støtter kun prosjekter som søker å oppnå varige endringer. Tiltakene skal
være lokalt forankret og ungdomsbehov og prioriteringer skal være ivaretatt.

§ 87

OD støtter kun tiltak hvor samarbeidsorganisasjonen samarbeider med lokale
partnere (lokale organisasjoner/myndigheter) i prosjektlandet.
Samarbeidsorganisasjonen avklarer selv ansvarsforholdet for ledelse og
gjennomføring av tiltakene mellom samarbeidsorganisasjonen og lokale
partnere.
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§ 88

Hver enkelt OD-kampanje skal av praktiske og kampanjemessige årsaker
tilstrebe å omfatte færre enn tre land, med maks ti partnere. Alle de aktuelle
landene bør befinne seg på samme kontinent. Unntak fra dette kan bli gjort
dersom ODs bistandsfaglige råd og OD-styret mener dette er forsvarlig.

§ 89

Prosjektbeløpet skal fordeles over minimum tre år. Første utbetaling skjer tidligst
1. januar etter aksjonen. Pengene kan utbetales i en eller flere overføringer per
år. Organisasjonene plikter å levere rapport og regnskap når midlene fra en
utbetaling er brukt. OD-styret har rett til å gripe inn og stoppe utbetalinger
dersom organisasjonene ikke overholder rutiner som avtalt.

§ 90

Grunnleggende endringer av prosjektet skal godkjennes av OD-styret.

Valg av prosjekt
Søknadsbehandling
§ 91

Prosjektskisser og prosjektsøknader skal følge Operasjon Dagsverks
retningslinjer for søknad. Det er obligatorisk å levere prosjektskisse før søknad,
men prosjektskissen må ikke godkjennes for å kunne søke. Hvis flere enn tre (3)
søknader følger retningslinjene, godkjenner styret kun de tre (3) som best legger
grunnlaget for en god informasjonskampanje.

§ 92

Søkerorganisasjonene kan ikke promotere sitt prosjekt overfor massemedia,
sosiale medier, skoler og lignende før forslagene har vært oppe til votering på
Elevtinget. Unntak er foredrag, artikler eller liknende i regi av de enkelte ledd
innen Elevorganisasjonen, eller innad i egen organisasjon. Søkerorganisasjonene
kan ikke under noen omstendighet argumentere mot noen av de andre
søkerorganisasjonenes prosjektforslag.

Prosjektvalg
§ 93

Prosjekt for OD velges på Elevtinget. Alle ungdoms- og videregående skoler i
Norge og norske skoler i utlandet skal få tilbud om å stemme ved Operasjon
Dagsverk i forkant av Elevtinget. Resultatet av prosjektvalget sendes til OD. Hver
skole kan avgi en (1) stemme. Disse stemmene skal legges sammen med
stemmene på Elevtinget. Dersom en skole har gjennomført prosjektvalg har de
ikke mulighet til å avgi stemme på Elevtinget.

Generelt
§ 94

Dersom det skulle åpnes konkurs, eller inngås gjeldsforhandlinger eller om
Elevorganisasjonen på annen måte skulle opphøre å eksistere, skal OD-styret
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fortsette som styringsorgan for OD, og tildeles de fullmakter som Landsstyret
hadde før.
§ 95

I en situasjon som beskrevet i § 91 suppleres OD-styret med en representant fra
de ansatte hos OD og de tidligere OD-lederne i ODs råd. OD-styrets mandat er
da følgende:
•

Å sikre en tilfredsstillende gjennomføring av den eventuelt allerede
igangsatte aksjonen.

•

Å sikre en tilfredsstillende oppfølging av de igangsatte prosjekter.

•

Å komme frem til en demokratisk og elevstyrt videre drift av OD

•

Eventuelt, sikre en styrt avvikling av kampanjen.
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Elevorganisasjonens grunndokumenter:
Vedtekter

Beskriver reglene for organisasjonens oppbygging og
struktur

Politisk måldokument

Beskriver Elevorganisasjonens politiske standpunkter

Politiske prioriteringer

En konkret prioriteringsliste over organisasjonens politiske
satsningsområde i perioden

Prinsipprogram

Beskriver de overordnede prinsippene til
Elevorganisasjonen

Arbeidsprogram

Beskriver de organisatoriske arbeidsoppgaver for
perioden

Treårig hovedsatsning

Hovedsatsning for Elevorganisasjonens arbeid

Følgende begreper legges til grunn for grunndokumentene:
Representant:

En som innehar delegat- eller observatørstatus.

Delegat:

Representant som innehar tale-, forslags- og stemmerett.

Observatør:

Representant som innehar tale- og forslagsrett.

Alminnelig flertall:

Flere stemmer for enn mot forslaget. Avholdende og
forkastede stemmer teller imot. Bruker i organisatoriske
saker.

Absolutt flertall:

Forslaget har støtte av over halvparten av alle
stemmeberettigede i salen. Avholdende og forkastede
teller mot. Brukes i personvalg.

⅔ flertall:

Forslaget har støtte av over ⅔ av alle stemmeberettigede i
salen. Avholdende og forkastede teller mot. Brukes i
politiske saker og vedtekter.
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Sentralleddet:

Sentralstyret (SST), Generalsekretær (Gensek),
Valgkomiteen (Valgkom), Desisjonskomiteen (Deskom) og
OD-styret.

Medlem:

Elever og lærlinger ved skoler eller lærlingråd som er
innmeldt i organisasjonen gjennom institusjonsbasert
medlemskap, og individuelle medlemmer.

Tillitsvalgt:

Person som er valgt til et tillitsverv i Elevorganisasjonen av
et organ i organisasjonen.
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1

Elevorganisasjonen

2

Formål og verdigunnlag

3
4
5
6
7

§1a

Elevorganisasjonens formål er å fremme elever og lærlingers felles og
individuelle interesser overfor utdanningsmyndigheter og samfunnet forøvrig.
Elevorganisasjon tar kun standpunkt i saker relevante for utdanningspolitikk.
Elevorganisasjonens politiske grunnprinsipper skal bygge på bred enighet blant
medlemmene.

8
9
10
11

§1b

Elevorganisasjonens verdisyn bygger på medmenneskelighet og respekt.
Elevorganisasjonen tar sterk avstand fra ideologier som strider mot
menneskerettighetene. Elevorganisasjonen tar avstand fra all form for rasisme,
diskriminering og trakassering.

12
13
14

§1c

Elevorganisasjonen er en norsk landsomfattende partipolitisk uavhengig
interesseorganisasjon som representerer elever i videregående og
ungdomsskolen og lærlinger, samt individuelle medlemmer.

15
16

§1d

Alle arrangement i Elevorganisasjonen har nulltoleranse for alkohol og andre
rusmidler.

17

Navn

18
19

§2a

Elevorganisasjonens internasjonale navn er School Student Union of Norway, det
forkortes SSUN.

20

§2b

Elevorganisasjonens navn forkortes Elevorg eller EO.

21
22

§2c

Organisasjonen heter Ohppiidorganisašuvdna på nordsamisk,
Oahppijorganisasjåvnnå på lulesamisk og Learohkeorganisasjovne på sørsamisk.

23
24

Organisasjon
Organisasjonfrom

25
26

§3a

På nasjonalt plan er Elevorganisasjonen organisert gjennom Elevtinget,
Landsstyret og Sentralleddet.

27
28

§3b

På regionalt plan er Elevorganisasjonen organisert gjennom Årsmøte og
Fylkeslag.

29
30

§3c

På lokalt plan er Elevorganisasjon organisert gjennom Lokallagsårsmøte,
Lokallag, Elevråd og Lærlingråd

31

Sammenslåing og oppløsing

32
33

§4a

Sammenslåing av Elevorganisasjonen og andre organisasjoner med
sammenfallende formål kan bare vedtas av Elevtinget med ⅔ flertall.

34
35
36
37

§4b

Begrunnet forslag for sammenslåing skal sendes til landsstyret senest to
måneder før Elevtinget. Forslaget skal også sendes ut til medlemsskoler,
innmeldte lærlingråd, individuelle medlemmer og tillitsvalgte i
Elevorganisasjonen.
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38
39
40

§5a

Oppløsning av Elevorganisasjonen kan bare vedtas med ⅔ flertall og to (2)
påfølgende elevting med minst elleve (11) måneders mellomrom. Det siste
elevting skal være ekstraordinært og skal kun behandle oppløsningssaken.

41
42
43

§5b

Dersom oppløsning blir vedtatt skal det oppløsende Elevtinget bestemme
forvaltningen av Elevorganisasjonens midler og arkivet, samt Operasjon
Dagsverk.

44
45
46

§5c

Begrunnet forslag for oppløsning skal sendes til Landsstyret senest to måneder
før ordinært elevting. Forslaget skal også sendes ut til medlemsskoler, innmeldte
lærlingråd, individuelle medlemmer og tillitsvalgte i Elevorganisasjonen.

47
48
49
50

§6a

Dersom det åpnes for konkurs, eller inngås gjeldsforhandlinger eller om
Elevorganisasjonen på en annen måte skulle opphøre å eksistere, skal OD-styret
fortsette som styringsorgan for OD, og tildeles de fullmakter som Landsstyret
hadde før.

51
52
53

§6b

I en situasjon som er beskrevet i §6a suppleres OD-styret med en representant
fra de ansatte hos OD og de tidligere OD-lederne i ODs råd. OD-styrets mandat er
da følgende:

54
55

-

Å sikre en tilfredstillende gjennomføring av den eventuelle allerede
igangsatte aksjonen

56

-

Å sikre en tilfredstillende oppfølging av de igansatte prosjekter

57

-

Å komme frem til en demorkatisk og elevstyrt videre drift av OD

58

-

Eventuelt, sikre styrt avvikling av kampanjen

59

§6c

60

Saksbehandling

61
62
63
64
65

§7a

Elevting, Årsmøte, Lokallagsårsmøte, Elevforsamling og Representantskap er
vedtaksdyktig så lenge ½ av de stemmeberettigede er representert når møtet
settes. Elevting, Årsmøte, Lokallagsårsmøte, Elevforsamling og Representantskap
må til enhver tid bestå av minst ⅓ av de stemmeberettigede for å være
vedtaksdyktig.

66

§7b

I alle andre organ er kravet at halvparten av de stemmeberettigede er tilstede.

67
68

§8

Alle organ følger møteregler vedtatt av Landsstyret, med mindre annet vedtas av
organet selv.

69
70

§9

Ved stemmelikhet i voteringer gjenopptas debatten, og avsluttes med skriftlig
votering. Dersom det igjen er stemmelikhet, faller forslaget.

71
72

§10

Alle representanter i alle organisasjonsledd i Elevorganisasjonen har rett til å føre
protokollmerknad.

73
74

§11

Vedtak om å inngå omfattende samarbeidsavtaler som forplikter organisasjonen
mer enn ett år utover inneværende periode må fattes med ⅔ flertall i landsstyret.

Landsstyret vedtar retningslinjer for sammenslåing og oppløsning av fylkeslag.
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75
76

§12a

Dersom det foreligger omstendigheter som svekker en persons evne til å være
upartisk i en vurderingssak, skal denne erklæres partisk.

77
78

§12b En delegat eller observatør som er erklært inhabil forlater møtet. Det er mulig å
overdra stemmerett etter ordinære regler.

79
80
81

§13a

82
83
84

§13b Personer uten møterett i Elevorganisasjonen organer kan søke om talerett.
Organet må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om andre enn de med møterett
skal innvilges talerett.

85

Reaksjoner på brudd av Elevorganisasjonens retningslinjer

86

§14

Landsstyret vedtar Etiske retningslinjer for Elevorganisasjonen

87
88
89

§15a

Alle kan melde fra om oppførsel, hendelser eller annet som bryter med
Elevorganisasjonens retningslinjer og/eller er grunn til mistillitsvotum. Dette skal
meldes til Elevorganisasjonens varslingsutvalg.

90
91
92

§15b Mandat og sammensetning for varslingsutvalget vedtas av landsstyret. Utvalgets
hovedoppgave er behandling av varsel i tråd med mandatet, og fatte vedtak i
saken.

93
94
95

§15c I de tilfeller hvor varslingsutvalget finner grunn til å gi reaksjoner skal forslag til
dette baseres på alvorlighetsgrad og inkluderes i vedtaket. Reaksjoner på brudd
av retningslinjer kan være, men er ikke begrenset til:

Alle møter i Elevorganisasjonen er åpne med mindre gjeldende organ vedtar
annet. Slike vedtak fattes med absolutt flertall. Kun representanter med møterett
kan være tilstede om møtet holdes for lukkede dører.

96

-

Muntlig eller skriftlig advarsel om å endre oppførsel

97
98

-

Midlertidig utestenging fra arrangement, møter eller fellesarenaer med
varighet opp til ett (1) år.

99

-

Inndragelse av tillitsverv og/eller oppgaver.

100
101
102

-

Eksklusjon. En tillitsvalgt eller et medlem som blir ekskludert mister alle sine
rettigheter i Elevorganisasjonen. Herunder, men ikke begrenset til,
medlemskap i organisasjonen, tillitsverv og møterett i alle organ.

103
104

§15d Varslingsutvalget fatter vedtak i saker. Vedtaket kan ankes til sentralstyret. Alle
parter har rett til å høres på nytt ved en eventuell anke.

105
106
107
108

§16

109

Valg og valgbarhet

110
111
112

§17

Ved varsler som utgjør alvorlige brudd på retningslinjer kan varslingsutvalget
vedta suspensjon fra verv og deltakelse på arrangementer inntil annet vedtak er
fattet i Varslingsutvalget. En eventuell suspensjon opprettholdes til endelig
vedtak er fattet i en ankesak.

Alle personvalg i Elevorganisasjonen gjennomføres ved akklamasjon eller skriftlig
valg, og velges med absolutt flertall. Alle verv i Elevorganisasjonen varer fra
årsmøte til årsmøte, med mindre vedtektene sier annet.
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113
114
115
116

§18

Til sentrale tillitsverv og fylkesstyrer kan alle medlemmer av, og tillitsvalgte i
Elevorganisasjonen stille til valg. Man er valgbare i ett (1) år etter endt tillitsverv.
Til OD-styret, og øvrige organisasjonsledd er alle som er under 26 år i
valgperioden valgbare.

117
118
119

§19

Elevtinget vedtar forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte. Et slikt vedtak må fattes
før fristen for å stille til valg går ut. De som velges til tillitsverv som faller under
forpliktelsen er nødt til å signere dette før vedkommende tiltrer i sitt verv.

120

§20a Elevtinget velger sentralledd, med unntak av leder for Operasjon Dagsverk.

121
122

§20b Leder for Operasjon Dagsverk velges av Landsstyret innen 15. desember, etter
innstilling fra: Operasjon Dagsverk sitt styre.

123
124
125
126

§20c Sentralleddet har funksjonstid fra 1. juli det året de velges til 30. juni påfølgende
år. Funksjonstid for OD-styret er fra 1. april det året de blir valgt til 31. mars
påfølgende år. Leder for Operasjon Dagsverk sitter fra endt Elevting til endt
Elevting påfølgende år.

127
128
129

§20d Sentralstyret, Generalsekretær og leder for Operasjon Dagsverk må flytte til Oslo
eller umiddelbar nærhet innen 1. juli og bo der til funksjonstidens slutt.
Landsstyret kan innvilge dispensasjon fra denne regelen med ⅔ flertall.

130
131
132

§21

Personer som stiller til Elevorganisasjonens fylkesstyret er nødt til å bo eller være
under opplæring i fylket de stiller til valg i. Desisjonskomiteen kan innvilge
dispensasjon fra denne regelen.

133
134
135
136

§22

I alle Elevorganisasjonens fora skal det tilstrebes gjevn representasjon av kjønn,
minoritetsbakgrunner, geografisk fordeling og utdanningsbakgrunn. Ved valg til
fylkeslag skal det tilstrebes en god representasjon av ungdomsskoleelever,
yrkesfagselever, lærlinger og studiespesialiserende elever.

137

Partipolitisk uavhengighet

138
139
140
141

§23a Alle tillitsvalgte i Elevorganisasjonen, med unntak av Desisjonskomiteen og ODstyret, kan ikke inneha sentrale, landsstyre eller lønnede tillitsverv i partipolitiske
organisasjoner. Ingen tillitsvalgte i Elevorganisasjonen kan representere partier
på valgtorg og skoledebatter.

142
143
144

§23b Sentralstyret, Generalsekretær, fylkesledere, lokallagsledere og nestledere i
fylkesstyrer i Elevorganisasjonen kan ikke inneha tillitsverv i partipolitiske
organisasjoner.

145
146
147
148
149
150
151

§23c Personer som er folkevalgte i Storting og Fylkesting kan ikke inneha verv i
Elevorganisasjonen. Regelen gjelder ikke folkevalgte med permisjon fra sitt verv.
Dersom en tillitsvalgt blir folkevalgt underveis i perioden, må vedkommende
umiddelbart søke permisjon. Den tillitsvalgte regnes som tillitsvalgt frem til
permisjonssøknaden er behandlet og så lenge permisjon varer. Tillitsverv i
Sametinget og Kommunestyrer kan kun innehas av Desisjonskomitéen,
Valgkomitéer og OD-styret.
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Medlemskap

152
153

Institusjonsbasert medlemskap

154
155
156

§24a En offentlig eller privat ungdom- eller videregåendeskole eller lærlingråd kan
melde seg inn i Elevorganisasjonen gjennom institusjonsbasert medlemskap
dersom:

157

-

Skole/lærlingrådet har et demokratisk elev- eller lærlingråd

158

-

Skolen/lærlingrådet betaler gjeldende medlemskontingent

159

-

Skole utsteder vitnemål etter endt opplæring

160
161
162
163
164

§24b Innmelding, videreføring av medlemskap og utmelding skjer gjennom
uravstemning. For at uravstemningen skal være gyldig må minst halvparten av
skolens elever eller lærlingene i lærlingrådet avgi stemme. Det må være absolutt
flertall blant de avgitte stemmene for at skolen eller lærlingrådet skal melde seg
inn, videreføre medlemskapet eller melde seg ut.

165
166
167

§24c Den enkelte elev eller lærling ved en skole eller et lærlingråd som er medlem av
Elevorganisasjonen har rett til å reservere seg mot medlemskap i
Elevorganisasjonen. Dette må skje skriftlig på et reservasjonsskjema.

168
169
170
171

§24d Avdelinger av skoler som har egne demokratiske elevråd regnes som
selvstendige skoler og kan melde seg inn og ut uavhengig av de andre
avdelingene ved samme hovedskole. Desisjonskomiteen er avgjørende om en
avdeling skal regnes som en selvstendig skole.

172

Individuelt medlemskap

173
174
175
176

§25

177

Kontingent

178
179
180
181

§26a Elevtinget fastsetter hvert år kontingent for medlemsskoler, lærlingråd og
individuelle medlemmer etter innstilling fra Sentralstyret. Generalsekretær kan i
ekstraordinære tilfeller innvilge reduksjon av kontingenten for enkelte
medlemsskoler/lærlingrådet.

182
183

§26b Kontingenten skal innkreves innen Elevtinget hver periode. Ved innmelding etter
Elevtinget sendes krav om medlemskontingent fortløpende.

184
185
186
187

§26c Kun medlemsskoler/lærlingråd som har betalt medlemskontingent har
delegatstatus i Elevorganisasjonens organer. Unntak kan innvilges av
Generalsekretær dersom det stilles tilfredsstillende garanti for omgående
innbetaling.

188

Grunndokumentene

189

§27a Grunndokumentene er bindende for alle ledd i Elevorganisasjonen.

En person som ønsker å være medlem av Elevorganisasjonen, men ikke går på en
medlemsskole kan melde seg inn som individuelt medlem. Medlemskapet må
fornyes hvert år. Personen må enten gå på en skole som kvalifiserer seg til
medlemskap eller være lærling.
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190
191

§27b Politiske prioriteringer og arbeidsprogram kan ikke være i strid med gjeldende
vedtekter eller politisk måldokument.

192
193
194
195

§27c Forslag med politisk innhold kan ikke realitetsbehandles dersom de er fremmet til
arbeidsprogrammet. Dersom det er tvil om et forslag, kan realitetsbehandles
avgjør Desisjonskomiteen. Desisjonskomiteen avgjørelse kan overprøves av
Elevtinget med ⅔ flertall.

196
197
198

§28a Sentralstyret gir mandat og setter ned elevtingsforberedende komitéer som skal
utarbeide forslag til grunndokumentene som skal behandles på Elevtinget. Samt
innstille på forslag til vedtektene.

199
200
201

§28b Sentralstyret skal sette ned redaksjonskomitéer som skal innstille på forslag til
nye grunndokumenter, med unntak av vedtektene. Sentralstyret behandler
mandat og sammensetning for disse komiteene.

202
203

Organer og komiteer
Elevtinget

204
205

§29

206

§30a Følgende personer har møterett på Elevtinget og skal kalles inn:

207

§31

Med delegatstatus:
-

208
209
210
211

Elevtinget er Elevorganisasjonens øverste organ. Sentralstyret kaller inn til
Elevtinget. Ordinært Elevting skal være påbegynt innen 15. mars hvert år.

§32

Elevrådsleder fra hver medlemsskole og leder av innmeldte lærlingråd.
Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en annen representant velges
av elevrådet/lærlingrådet.

Med observatørstatus:

212

-

Landsstyret.

213

-

Sentralleddet.

214

-

Hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk.

215
216

-

Ledere for Operasjons Dagsverks Distriktskomiteer. Dersom leder ikke har
mulighet å delta skal en annen representant velges av Distriktskomiteen.

217
218

-

Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med en
representant valgt av elevråd/lærlingrådet.

219

-

Fylkeslagene kan møte med en representant valgt av fylkesstyret.

220

-

Lokallagene kan møte med en representant valgt av lokallagsstyret.

221
222

-

Medlemmer av de Elevting Forberedende komiteene møter i angjeldende
saker

223

-

Individuelle medlemmer i Elevorganisasjonen

224

§32b Alle medlemmer har forslagsrett i alle saker som behandles på Elevtinget.

225
226
227

§33a Første innkalling skal sendes ut senest to (2) måneder før Elevtinget. Den skal
inneholde informasjon om hvor, når og hva Elevtinget er, samt saksliste og
gjeldende vedtekter.
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228
229
230

§33b Andre innkalling sendes ut senest tre (3) uker før Elevtinget. Denne skal
inneholde praktisk informasjon om møtet, Elevtinget og utfyllende sakspapir til
alle saker på sakslisten.

231
232
233

§34

234

§35a På et ordinært Elevting skal følgende saker behandles:

Fristen for å sende inn forslag til vedtektene er to (2) uker før Elevtinget. Fristen
for å sende inn forslag til øvrige grunndokument settes gjennom dagsorden for
Elevtinget

235

-

Konstituering av Elevtinget

236

-

Valg av ordstyrere

237

-

Valg av referenter

238

-

Valg av to (2) protokollunderskrivere

239

-

Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler

240

-

Årsberetninger fra Sentralleddet og Landsstyret

241

-

Vedtektene

242

-

Politisk måldokument

243

-

Endringer til Prinsipprogram (hvert tredje år)

244
245

-

Én politisk prioritering som varer for en treårsperiode. Det skal være totalt tre
politiske prioriteringer.

246

-

Arbeidsprogram

247

-

Treårig hovedsatsing (hvert tredje år)

248

-

Forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte

249
250

-

Fastsettelse av kontingent for institusjonsbaserte medlemmer, lærlingråd og
individuelle medlemmer

251
252

-

Fastsettelse av inntjeningssum for OD-dagen på ungdomsskole og
videregående skole (hvert andre år)

253

-

Valg av prosjekt for Operasjon Dagsverk

254

-

valg av sentralleddet og revisor

255

§35b Sentralstyret og Generalsekretær velges ved særskilt valg.

256

§35c Sentralstyret innstiller på revisor.

257
258

§35d Elevtinget kan med ⅔ flertall behandle vedtektsfestede saker som ikke skal
behandles hvert år.

259
260
261
262
263

§35e Elevtinget må fatte vedtak i alle saker under saken “konstituering av Elevtinget”
før andre saker kan behandles. Sentralstyrets innstillinger på referenter,
dagsorden, saksliste og møteregler er gjeldende inntil disse sakene er behandlet.
Sittende leder i Elevorganisasjonen fungerer som møteleder inntil ordstyrere er
valgt.
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264
265

§36

Sittende Desisjonskomite, inkludert varamedlemmer, er fullmaktskomite under
Elevtinget.

266
267

§37a Sentralstyret kaller inn til ekstraordinært Elevting dersom ett av følgende kriterier
oppfylles:

268

-

Sentralstyret vedtar det med ⅔ flertall

269

-

Landsstyret vedtar det med ⅔ flertall etter vedtak i fylkesstyrene

270
271

-

½ av medlemsskoler og innmeldte lærlingrådene våre krever det gjennom
vedtak i elevrådene og lærlingrådene.

272

-

Desisjonskomiteen vedtar det enstemmig.

273
274

§37b Kun de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært Elevting kan behandles
på møtet.

275
276
277

§37c Innkalling til ekstraordinært Elevting skal sendes ut senest fem (5) uker før møtet
finner sted. Innkallingen skal inneholde sakspapir til de saker som skal behandles,
samt praktisk informasjon om det ekstraordinære Elevtinget.

278

Landsstyret

279
280
281

§38

Landsstyret er Elevorganisasjonens øverste organ i perioden mellom to Elevting.
Sentralstyret kaller inn til landsstyremøter. Det skal avholdes minst fem (5)
ordinære landsstyremøter i perioden.

282

§39

Landsstyret består av:

283

-

Lederne i Elevorganisasjonens fylkeslag

284

-

Leder i Elevorganisasjonen

285

§40

Følgende personer har møterett på landsstyremøter og skal kalles inn:

286

-

Medlemmer av Landsstyret møter med delegatstatus

287

-

Sentralleddet møter med observatørstatus

288
289
290

-

Fylkeslagene kan møte med én (1) observatør som er valgt av fylkesstyret.
Denne stiller automatisk med delegatstatus om delegat ikke er tilstede i
rommet.

291
292

§41a Første innkalling skal sendes ut senest fire (4) uker før et landsstyremøte. Den
skal inneholde hvor og når møtet skal skje, samt saksliste.

293
294
295

§41b Andre innkalling skal sendes ut senest to (2) uker før et landsstyremøte. Denne
skal inneholde praktisk informasjon om møtet, utfyllende sakspapir til alle saker
på sakslisten.

296

§42a På alle landsstyremøter skal følgende saker behandles:

297

-

Konstituering av landsstyremøtet
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298

-

Valg av ordstyrere og referenter

299

-

Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

300

-

Beretninger fra sentralleddet og fylkeslagene

301
302
303
304
305

§42b Landsstyret må fatte vedtak i alle saker under saken konstituering av
landsstyremøter før andre saker kan behandles. Sentralstyrets innstillinger på
referenter, dagsorden og saksliste er gjeldende inntil disse sakene er behandlet.
Sittende leder i Elevorganisasjonen fungerer som møteleder inntil ordstyrere er
valgt.

306

§42c Landsstyret har myndighet til å behandle følgende saker:

307

-

Saker av stor politisk eller organisatorisk betydning.

308

-

Budsjett, budsjettrevisjon og regnskap for Elevorganisasjonen.

309

-

Alle retningslinjer i Elevorganisasjonen.

310

-

Valg av åpne plasser til verv i sentralleddet og andre komiteer.

311
312

§43a Sentralstyret kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte når et absolutt flertall av
sentralstyret eller Desisjonskomiteen, eller ½ av Landsstyret krever dette.

313
314

§43b Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært
landsstyremøte kan behandles på møtet.

315

Sentralstyret

316
317
318
319

§44

Sentralstyret iverksetter, sammen med fylkeslagene og generalsekretær, vedtak
gjort av Elevtinget og Landsstyret, samt koordinerer den daglige virksomheten.
Sentralstyret kan ikke behandle eller uttale seg i viktige utdanningspolitiske saker
uten at Elevtinget eller Landsstyret har fattet retningsgivende vedtak.

320

§45

Sentralstyret består av:

321

-

Leder

322

-

To (2) nestledere

323

-

Inntil ni (9) sentralstyremedlemmer

324

-

Leder av Operasjon Dagsverk

325
326

§46a Leder, halvparten av Sentralstyret eller et absolutt flertall Desisjonskomite kan
kalle inn til Sentralstyremøter.

327

§46b Følgende personer har møterett på Sentralstyremøter og skal kalles inn:

328

-

Med delegatstatus:

329

-

Sentralstyret

330

-

Med observatørstatus:

331

-

Generalsekretær

332

-

Desisjonskomiteen
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333

-

Valgkomiteen

334
335
336
337

§47

Sentralstyret vedtar en prioriteringsliste som avgjør hvem som møter som
delegat i Landsstyret og OD-styret, dersom leder ikke kan. Dersom leder faller fra
før Elevtinget, rykker neste person på prioriteringslisten opp som fungerende
leder inntil Elevtinget velger ny leder.

338
339

§48

Sittende/fungerende Leder og Generalsekretær har i fellesskap signaturrett på
vegne av Elevorganisasjonen.

340
341

§49

Sentralstyret har redaksjonell frihet i alle dokumenter vedtatt av Landsstyret og
Elevtinget.

342

Generalsekretær

343
344
345

§50a Generalsekretær er ansvarlig for organisasjonens økonomi og den daglige
driften. Generalsekretær har, sammen med ledelsen, personalansvar for
Sentralstyret.

346
347

§50b Generalsekretær iverksetter, sammen med fylkeslagene og Sentralstyret, vedtak
gjort av Elevtinget og Landsstyret.

348
349
350

§51

351

Valgkomiteen

352

§52

353

§53a Valgkomiteen består av:

Dersom Generalsekretær faller fra før Elevtinget, velger Sentralstyret en
fungerende Generalsekretær. Nyvalgt Generalsekretær tiltrer umiddelbart etter
Elevtinget.

Valgkomiteen er saksbehandler for saken valg på Elevtinget og Landsstyremøter.

354

-

Ett (1) medlem med funksjonstid på 2 år

355

-

Tre (3) medlemmer med funksjonstid på 1 år

356

-

To (2) varamedlemmer med funksjonstid på 1 år i ikke-prioritert rekkefølge

357

§53b Valgkomiteen velger egen leder.

358

Desisjonskomiteen

359
360
361
362

§54a Desisjonskomiteen er Elevorganisasjonens kontrollorgan og er det eneste
organet med tolkningsrett. Desisjonskomiteen skal kontrollere at organisasjonen
fungerer etter vedtektene sin intensjon og at Elevtinget og Landsstyrets vedtak
blir iverksatt.

363
364
365
366
367

§54b Desisonskomiteen tolker Elevorganisasjonens vedtak, grunndokumenter og
styringsdokumenter ved behov. Tolkningene må være enstemmig i komiteen og
sendes skriftlig til alle tillitsvalgte i Elevorganisasjonen, med unntak av tolkninger
med særskilt sensitivitet. Alle tolkninger av vedtektene sendes automatisk som
forslag til neste Elevting.

368

§55a Desisjonskomiteen består av:
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369

-

Ett (1) medlem med funksjonstid på 2 år

370

-

To (2) medlemmer med funksjonstid på 1 år

371

-

To (2) varamedlemmer med funksjonstid på 1 år i ikke prioritert rekkefølge

372

§55b Desisjonskomiteen velger egen leder.

373
374
375
376
377

§56

378

Fylkeslagene

379

§57a Offisielt navn på Elevorganisasjonens fylkeslag er “Elevorganisasjonen i [fylke]”

380
381

§57b Alle fylkeslag skal ha organene Fylkesstyre, Valgkomite og Årsmøte, øvrige organ
bestemmes av Årsmøtet.

382

§58

383

Fylkesstyre

384
385
386

§59

387
388

§60a Fylkesstyret skal bestå av minst fem (5) personer, og tre (3) av desse skal ha verv
med følgende funksjon:

Desisjonskomiteens medlemmer har samlet eller enkeltvis rett til å møte og få
innsyn i alle Elevorganisasjonens organisasjonsledd, med unntak av
varslingsutvalget. Desisjonskomiteen har talerett i alle saker, men kan ikke uttale
seg meningsbærende utover saker som gjelder Desisjonskomiteen sitt mandat
og arbeidsoppgaver.

Fylkeslag må ha egne vedtekter.

Fylkesstyret iverksetter vedtak gjort av Årsmøtet og eventuelle Elevforsamlinger,
samt av Elevtinget og Landsstyret, og koordinerer den daglige virksomheten i
Fylkeslaget.

389

-

Fylkesleder

390

-

Økonomiansvarlig

391

-

Distriktskomiterepresentant

392

Øvrige verv bestemmes av Årsmøtet.

393

§60b Fylkesleder og økonomiansvarlig velges ved særskilt valg.

394
395
396
397

§61

Fylkesstyret skal vedta en prioriteringsliste, som avgjør hvem som møter med
delegatstatus dersom leder ikke kan møte i Landsstyret. Denne skal godkjennes
av Desisjonskomiteen. Hvis leder faller fra før Årsmøtet rykker neste person på
prioriteringslisten opp som fungerende leder, inntil ny leder er valgt.

398
399
400

§62

I fylkeslag der årsmøte ikke er avholdt etter vedtektene eller ikke har vært
vedtaksdyktig, setter Sentralstyret ned et interimstyret. Lederen av et slikt
interimstyre møter med observatørstatus i Landsstyret.

401

Lokallag

402
403

§63a Offisielt navn på Elevorganisasjonens lokallag er “Elevorganisasjonen i/på [sted]”,
og navnet bestemmes av Årsmøtet.

Side 163 av 262

404

§63b Lokallagenes formål er å skape en Elevorganisasjon nærmere medlemmene.

405

§63c Alle lokallag skal ha organene lokallagsstyre og lokallagsårsmøte.

406
407

§63d I lokallag der lokallagsårsmøte ikke er avholdt etter vedtektene eller ikke har vært
vedtaksdyktige, settes fylkesstyret ned som interimstyre.

408

Operasjon Dagsverk

409

ODs formål og navn

410
411
412
413

§64

Operasjon Dagsverk (OD) er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom.
Aksjonen er en del av Elevorganisasjonen og består av to deler:
informasjonskampanjen Internasjonal Uke og OD-dagen. Operasjon Dagsverks
internasjonale navn er Operation Day’s Work (ODW)

414
415

§65

OD skal støtte utdannings og utviklingsprosjekter med fokus på marginalisert
ungdom.

416
417
418
419
420
421

§66a Internasjonal uke har som formål å bevisstgjøre elevene på sitt ansvar for å bidra
til å skape en mer rettferdig verden. Internasjonaluke er en informasjons- og
aktivitetsuke for skoler som deltar på OD i ukene før aksjonsdagen. Gjennom
aktiviteter og alternative undervisningsopplegg vil internasjonal Uke sette
globale problemstillinger på dagsorden og skape interesse for internasjonale
spørsmål.

422
423
424
425
426

§66b OD-dagen er Operasjon Dagsverk sin aksjonsdag. Her kan norske elever gi en
dag av sin utdanning for inntekt til prosjektet valgt av Elevtinget. Ved å jobbe på
OD-dagen kan elever ved norske skoler bidra til at ungdom i andre deler av
verden skal få muligheten til utdanning. Deltakelse på OD-dagen er basert på
frivillighet og solidaritet.

427
428

Organer og komiteer
OD Styret

429
430
431
432

§67

Operasjon Dagsverks styre (OD-styret) er Operasjon Dagsverk sitt øverste organ.
Saker som utelukket angår OD behandles av OD-styret. Landsstyret kan
overprøve vedtak fra OD-styret med ⅔ flertall. OD-styret jobber ut fra mandat
vedtatt av Landsstyret.

433

§68a OD-styret består av:

434

-

Styreleder

435

-

Ett (1) styremedlem med funksjonstid på to (2) år

436

-

Tre (3) styremedlemmer med bakgrunn fra OD

437

-

Tre (3) styremedlemmer med bakgrunn fra EO eller annen relevant erfaring

438

-

Leder av Operasjon Dagsverk

439

-

Leder av Elevorganisasjonen

440
441

§68b Styret konstituerer seg selv og velger vara for OD-leder. Vara for OD-leder må ha
verv i sittende OD-styre eller Hovedkomité.
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442
443

§69a Styreleder eller halvparten av OD-styret eller Desisjonskomiteen kan kalle inn til
OD-styremøter.

444

§69b Følgende har delegatstatus i OD-styret:

445

-

446

Følgende har observatørstatus i OD-styret:

447

-

Hovedkomitéen

448

-

Distrikskomitéene

449

-

Sentralstyret

450

-

Landsstyret

451

-

Desisjonskomiteen

452

-

Ansatte i ODs sekretariat

453

-

Bistandsfaglig råd

Medlemmer av OD-styret

454

Hovedkomiteen

455
456
457

§70

Hovedkomiteen har det praktiske ansvaret for utformingen og gjennomføringen
av OD-kampanjen. Hovedkomiteens oppgåver fastsettes i “mandat for
hovedkomiteen” som vedtas av OD-styret innen 31. januar.

458
459

§71a

OD-styret nedsetter Hovedkomiteen for OD, etter innstilling fra sittende
Hovedkomité. Ny hovedkomite skal informeres om på følgende Elevting.

460

§71b Hovedkomiteen skal bestå av:

461

-

Leder for Operasjon Dagsverk

462

-

Inntil elleve (11) Hovedkomitemedlemmer

463
464

§71c

465

Distriktskomite

466
467

§72a Hovedkomiteen deler landet inn i distrikter. Distriktskomiteen skolerer
skolekomiteene og koordinerer Internasjonal Uke i sine distrikter.

468
469
470
471

§72b Leder av Distriktskomiteen, DK-leder, velges på et vedtaksdyktig organ etter 15.
november i det fylkeslaget distriktet hører til. Distriktskomiteen innstiller på nye
ledere av Distrikskomiteen. Dersom det ikke er mulig, innstiller Hovedkomiteen
på en leder.

472
473
474
475
476

§73a Kun sittende medlemmer av distriktskomiteen er valgbare til vervet
dikstrikskomitérepresentant (DK-rep). DK-rep skal velges etter 15. november og 1.
mars. DK-rep sitter fra de er valgt til en ny er valgt eller til det kommende
Årsmøtet. Distrikskomiteen innstiller på en representant ovenfor Årsmøtet,
dersom Disktriktskomiteen ikke gjør dette, innstiller Hovedkomiteen.

Ved suppleringsvalg av Hovedkomiteen setter OD-styret ned en komité som skal
innstille på kandidaten(e).
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477
478
479

§73b Om Distrikskomitérepresentanten faller fra Distrikskomitéen mellom to
elevforsamlinger, møter én av distrikskomitélederne i fylkesstyret med de samme
rettighetene rollen innebærer, helt til ny DK-rep er valgt.

480

Skolekomiteen

481
482
483

§74

484

ODs bistandsfaglige råd

485
486

§75

På hver skole, som deltar på OD, skal det være en skolekomité som har ansvar for
Internasjonal Uke og OD dagen på sin skole. Skolekomiteen skal ha en
økonomiansvarlig som har ansvar for å levere inn regnskapet innen 1. desember.

OD-styret nedsetter hvert år i mars ODs Råd, og vedtar mandat for rådet. rådet
består av:

487
488

-

Fortrinnsvis OD-ledere fra de fire siste aksjonene, om nødvendig OD-ledere
fra andre aksjoner eller andre sentrale verv innen OD

489

-

5 - 8 ressurspersoner med erfaring fra bistands-/utviklingsarbeid

490

Følgende har observatørstatus i rådet:

491

-

Bistandsrådgiver, som også er rådets sekretær

492

-

OD-styret

493

-

Hovedkomiteen

494

-

Landsstyret

495

-

Sentralstyret

496

ODs sekretariat

497

§76

498

Økonomiske forhold

499
500

§77

Operasjon Dagsverk sin økonomi er selvstendig og helt atskilt fra
Elevorganisasjonens økonomi.

501
502

§78

Operasjon Dagsverks budsjett og regnskap behandles av OD-styret og skal
fremlegges Landsstyret til orientering.

503
504
505

§79a Alle midler fra kampanjen forvaltes av OD. ODs økonomiske ansvar overfor
samarbeidsorganisasjoner er begrenset til kampanjesummen og renteinntekter
med fradrag av aksjons og oppfølging omkostninger.

506
507

§79b OD-midlene skal plasseres etter så sikre og gunstige vilkår som forsvarlig under
hensyn til plassering av denne typen midler, i henhold til Vergemålsloven.

508
509
510

§80

OD-styret ansetter og vedtar stillingsinstrukser for sekretariatet.

Det skal til enhver tid være nedfelt i Operasjon Dagsverks økonomiske
retningslinjer, vedtatt av Landsstyret, hvem som kan tegne Operasjon Dagsverk
for utgifter.
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Retningslinjer for ODs prosjekter

511
512

ODs samarbeidsorganisasjoner

513
514
515
516
517

§81a Det velges hvert år en eller flere organisasjoner som skal bistå i
informasjonskampanjen i Norge og forvalte alle midlene som blir jobbet inn i
løpet av OD-kampanjen. Disse midlene kan søkes om av en eller flere
organisasjoner som søker sammen. Samarbeidsorganisasjonen(e) blir valgt på
bakgrunn av en søknad.

518
519

§81b Denne organisasjonen(e) sitt mål og virke må være i overensstemmelse med ODs
formål og minst én av partene må være registrert som juridisk enhet i Norge.

520
521
522

§82a Det skal inngås en avtale mellom OD og samarbeidsorganisasjonen(e) før
aksjonen. Denne regulerer samarbeidet om informasjonskampanjen og
bistandstiltakene. Avtalen godkjennes av styret før den signeres.

523
524
525

§82b Dersom samarbeidsorganisasjonen(e) bryter avtalen eller ikke oppfyller kravene
satt til prosjektforslag og organisasjonen, kan midlene holdes tilbake til
forholdene er brakt til orden.

526
527
528
529

Dersom dette ikke skjer, kan OD-styret etter fullmakt fra Landsstyret, finne nye
samarbeidspartnere for prosjektet. Dersom det ikke er mulig, vil resterende
midler bli fordelt på nytt til et annet prosjekt med tilsvarende profil og en annen
organisasjon etter vedtak i styret.

530
531
532
533

§82c OD-styret avgjør hva som skal skje med eventuelle restmidler etter endt prosjekt.
Midlene skal være en støtte for andre tiltak eller prosjekt i tilsvarende prosjekt
som det originale prosjektet. dersom det ikke er mulig kan OD-styret vedta at
restmidlene blir overført til OD sin egenkapital.

534
535

§82d Samarbeidsorganisasjonen/e skal være en faglig ressurs i
informasjonskampanjen og være behjelpelig i arbeidet før og under aksjonen.

536
537
538

§83

539

Bistandstilltakene

540
541

§84

For samarbeidsorganisasjonene er prosjektsøknaden samt programplan
forpliktende. Grunnleggende avvik fra disse skal godkjennes av OD-styret.

542
543
544

§85

OD skal sikres innsikt og deltakelse i prosjektets utvikling.
Samarbeidsorganisasjonen forplikter seg til å rapportere til OD frem til prosjektet
er avsluttet.

545
546
547

§86a Samarbeidsorganisasjonen skal ha god kjennskap til lokale partnere og forhold i
prosjektlandet/ene. De skal også ha tilstrekkelig erfaring, kapasitet og
administrativ og faglig kompetanse på området det søkes støtte til.

548
549
550

§86b Samarbeidsorganisasjonen(e) må sikre at lokale samarbeidspartner i
prosjektetlandet får kunnskap om OD som solidaritetsaksjonen til skoleelevene i
Norge.

OD-styret kan vedta at OD skal arrangeres i samarbeid med andre
elevorganisasjoner eller lignende aksjoner, og vedta eventuelle retningslinjer for
dette samarbeidet.
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551
552

§86c Samarbeidsorganisasjonen/e skal sammen med OD legge til rette for forsvarlig
utfasing av støtten til prosjektet.

553

Prinsipper for støtte til bistandstilltak

554
555
556
557
558
559

§87a OD støtter bistandstiltak rettet mot ungdom. Tiltakene skal være utdanningseller utviklingsprosjekter og ha et tydelig søkelys på og være nytenkende innen
ungdomsmedvirkning. I prosjektet skal ungdommer være med i alle ledd. OD
støtter folkelig mobilisering og økonomisk, sosial og politisk frigjøring. Verdier
det skal legges vekt på er internasjonal solidaritet, likeverd og
menneskerettigheter.

560
561
562
563

§87b Tiltakene må ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, tro, hudfarge, etnisk
opprinnelse eller seksuell legning. Tiltakene skal være inkluderende og tilstrebe å
inkludere funksjonshemmede. Prosjektet skal bidra til at alle ungdommer får lik
mulighet til utdanning.

564
565

§88

566
567

§89a OD støtter kun tiltak hvor samarbeidsorganisasjonen(e) samarbeider med lokale
partnere, f.eks. lokale organisasjoner eller myndigheter, i prosjektlandet.

568
569
570

§89b Samarbeidsorganisasjonen/e avklarer selv ansvarsforholdet for ledelse og
gjennomføring av tiltakene mellom samarbeidsorganisasjonen og lokale
partnere.

571
572
573

§90

574
575
576
577

§91a Prosjektbeløpet skal fordeles over minimum tre år og første betaling skal skje
tidligst 1. januar etter aksjonen. Utbetalingene kan skje i en eller flere overføringer
per år. Organisasjonene plikter å levere en rapport og regnskap når midlene fra
en utbetaling er brukt.

578
579

§91b Dersom organisasjonene ikke overholder rutiner som avtalt har OD-styret rett til å
gripe inn og stoppe utbetalinger.

580
581

Valg av prosjekt
Søkandsbehandling

582
583
584
585

§92a Prosjektskisser og prosjektsøknader skal følge ODs retningslinjer for søknad. Det
er obligatorisk å levere prosjektskisse før søknad, men prosjektskissen må ikke
godkjennes for å kunne søke. Grunnleggende endringer av prosjektet skal
godkjennes av OD-styret.

586
587

§92b OD-styret skal velge de 3 prosjektene som følger retningslinjene for søknad og
som har best grunnlag for en god informasjonskampanje.

588
589

§93a Søkerorganisasjonene kan ikke promotere sitt prosjekt overfor noen form for
medier, skoler eller lignende før forslaget har blitt behandlet på Elevtinget.

OD støtter kun prosjekter som søker å oppnå varig endring. Tiltakene skal være
lokalt forankret og ungdommers behov skal være ivaretatt.

Hver enkelt OD-kampanje skal tilstrebe å omfatte mindre enn tre land som bør
befinne seg på samme kontinent, med maks ti partnere. Untakk frå dette kan kun
gjøres dersom bistandsfaglig råd og OD-styret mener dette er forsvarlig.
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590
591

Unntak er foredrag, artikler eller lignende i regi av de enkelte ledd innen
Elevorganisasjonen eller innad i egen organisasjon.

592
593

§93b Søkerorganisasjonene kan ikke under noen omstendighet argumentere mot noen
av de andre søkerorganisasjonenes prosjektforslag.

594

Prosjektvalg

595

§94a OD sitt prosjekt velges på Elevtinget.

596
597

§94b Alle ungdoms- og videregående skoler i Norge og norske skoler i utlandet skal få
muligheten til å stemme i prosjektvalget i forkant av Elevtinget.

598
599
600

§94c Hver skole kan avgi (1) stemme. Skoler som har stemt i forkant av Elevtinget, kan
ikke stemme på nytt eller endre stemmen på Elevtinget. Stemmene som blir gitt i
forkant skal legges sammen med stemmene på Elevtinget.
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Forslag til:

Prinsipprogram
2022 - 2025
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Forslag til Elevorganisasjonens prinsipprogram 2022-2025

Elevorganisasjonens
prinsipprogram
Dette er Elevorganisasjonens prinsipprogram. Dokumentet skal fungere som en
grunnmur vi bygger politikken vår på, og en rød tråd i vår “elevideolgi”.
Prinsipprogrammet legger føringer på hva politikken vår kan være, hva representantene
våre skal fremme, og hvordan vi forstår skolen.
Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon av, med og for
elever og lærlinger i hele Norge. Vårt mål er verdens beste skole, en skole på elevenes
premisser.
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1

Kap. 1: Innledning: Vi snakker verdens beste skole

2
3
4
5
6
7
8
9

Elevorganisasjonens mål er verdens beste skole. Verdens beste skole er en skole på
elevenes premisser. Det betyr at alle avgjørelser som tas, skal tas med elevenes beste til
grunn og sammen med elevene, de det angår. Verdens beste skole hører på hver
eneste elev, og vi er med på å sette dagsorden på skolen. Det er vi som vet best
hvordan det er å være elev, og derfor skal vi også ha mest å si om vår egen hverdag.
Det er vi som lærer eller ikke lærer, det er vi som trives eller ikke trives, og det er vi som
er hovedpersonen i skolen. Derfor må alle elever bli hørt og få påvirke sin hverdag,
enten om det er hva man lærer, hvordan man lærer det eller hvordan man blir vurdert.

10
11
12
13

Verdens beste skole er en skole for alle, som ønsker alle velkommen. I verdens beste
skole har det ikke noe å si om hvem du er, hvor du kommer fra eller hva interessene
dine er. Du er like viktig som alle andre, og du fortjener det beste tilbudet du kan få. Det
er tross alt deg, eleven, skolen er til for.

14
15
16
17
18
19

I verdens beste skole får alle den hjelpen, støtten og omsorgen de trenger. Skolen skal
ha gode støttesystemer som spiller på lag med eleven for at alle skal ha det så bra som
mulig. Verdens beste skole har trygge voksne som elevene stoler på, som får tid og
ressurser til å være til stede, tilegne seg kompetanse og bli godt kjent med elevene
sine. Vi tilbringer nesten hele livet vårt på skolen som elever. Da skal det være et trygt
sted for oss.

20

Kap. 2: Formålet med utdanningen

21
22
23
24
25

Skolen er inngangen til samfunnet. Det er der elever lærer å engasjere seg, behandle de
rundt seg med medmenneskelighet og tilegner de ferdighetene og kunnskapene de
trenger for å leve et godt liv og utvikle samfunnet videre. Skolens formål skal være å
bidra til å utjevne sosiale forskjeller, skape demokratiske medborgere og forme en
kompetent og kunnskapsrik befolkning.

26

2.1: Utjevne sosiale forskjeller

27
28
29
30
31

Alle begynner på skolen med forskjellige utgangspunkt. For å sørge for at alle har like
muligheter til å lykkes i livet, og drive med det de ønsker, skal skolen møte elevene med
de forutsetningene de har. Skolen kan ikke løse alle problemene i samfunnet, men skal
sørge for at alle skal få et likeverdig tilbud, uansett hvor mange meter med bokhyller de
har hjemme, tykkelsen på lommebøkene deres eller foresattes utdanningsnivå.

32

2.2: Demokratiske medborgere

33
34
35

Skolen skal ruste elevene for å delta i demokratiet og utvikle samfunnet, og er elevenes
første møte med fellesskap, mangfold og demokrati. Dagens elever skal forme
morgendagens samfunn. Derfor skal skolen gi elevene erfaring, engasjement og
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36
37

forståelse for demokratiske prosesser. Skolen skal skape selvsikre samfunnsborgere
som vet at stemmen deres er viktig og forstår at samfunnsproblemer løses i fellesskap.

38

2.3: En kompetent og kunnskapsrik befolkning

39
40
41
42
43
44
45
46

Skolen skal gi elevene den kunnskapen og kompetansen de trenger for å kunne leve et
godt liv. Skolen skal svare på samfunnets behov for kompetanse og arbeidskraft, og
følge med på samfunnsutviklingen. Et godt samfunn er avhengige av en kompetent og
kunnskapsrik befolkning, som kan finne nye løsninger på eksisterende utfordringer, og
konstant drive samfunnet framover. Skolen skal skape mennesker som lærer gjennom
hele livet og kan bidra positivt til lokalmiljøet sitt. For å kunne svare på samfunnets
behov for kompetanse, innovasjon og utvikling, er en mastergrad og et mesterbrev like
viktige. Skolen skal utdanne en mangfoldig befolkning.

47

Kap. 3: Grunnprinsipper

48

3.1: Skolens hovedperson

49
50
51
52
53

Det er eleven som er skolens hovedperson. Verdens beste skole er derfor avhengig av
at alle problemstillinger i skolen må sees fra elevenes perspektiv. Hvis elever får tiden til
å medvirke og velge i sin skolehverdag, og dyrke interessene og talentene sine er
skolen til for eleven. Skolen er til for elevene, og elevene vet best hvordan det er å være
elev.

54
55
56
57

Ingen form for forskning, utdanning eller statistikk kan gi et like godt bilde på elevenes
behov som de som kjenner elevene best. For å skape en skole på elevenes premisser,
bør de som er nærmest elevene ha mest å si. Skolen styres best om det er et samarbeid
mellom elevene, lærerne og skolelederne, heller enn prosjekter fra ideologer.

58

3.1.1: Elevsyn

59
60
61
62
63
64
65

Elevorganisasjonen har et grunnleggende positivt elevsyn. Det betyr at vi har tillit til
enkelteleven. Vi tror alltid eleven ønsker å lære og vil gjøre det bra. Elever motiveres
best av positive reaksjoner og mestring, ikke trusler om straff og konsekvenser. Elever
fortjener ansvar, og elevene ønsker å gjøre skolehverdagen bedre. Å bygge et system
rundt eleven som bygger på tillit og mestring for enkelteleven, er avgjørende for
elevenes sosiale og faglige prestasjoner. Eleven er ikke problemet i skolen, og skolen
skal legge til rette for at elevene får den støtten og hjelpen de trenger.

66
67
68
69
70
71
72

Det blir et problem om skolepolitikken tar utgangspunkt i at hverken elever, lærere,
skoleledere eller myndigheter kan stole på hverandre. For å skape verdens beste skole,
må tillit gjennomsyre hele skolesystemet. En elev må kunne stole på en lærer,
skoleleder og kunnskapsminister. Alle partene i skolen skal ha tillit til hverandre, og
stole på at hverandres oppgave i samfunnsoppdraget blir utført. På denne grunnmuren
kan vi bygge tiltak som forbedrer skolehverdagen, og sikrer tillit og forståelse mellom
alle parter.
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73

3.1.2: Elevmedvirkning

74
75
76
77
78

Medvirkning bygger tillit. Å være med å utforme sin egen skolehverdag betyr mye for
elever, og gir en tilhørighet til arbeidet de skal legge ned. Skolen er ikke bare et tilbud
elever får fra lærerne og staten. Skolen er et samarbeidsprosjekt. Å inkludere elever i
beslutningsprosesser sikrer at de vil delta i opplæringen, miljøene og regelverkene som
lages.

79
80
81
82
83
84
85

I verdens beste skole står elevmedvirkningen sterkt i alle ledd, mellom den enkelte
lærer og elev, mellom lærer og klassen og på systemnivå. Da må man benytte seg av
elevråd, dialogen i klasserommet og den enkelte elev sine meninger. Om skolen lytter til
elevrådene, og deres innspill, vil beslutningene som tas treffe flest elever. Hvis skolen
gir elevene medvirkning vil ungdom sitt første møte med demokratiet være godt. Uten
elevmedvirkning vil skolen være lagt opp etter en A4-elev som ikke finnes. Fordi det er
eleven som vet best hvordan det er å være elev.

86
87
88
89
90

Uten selvstendige elever med makt over sin egen opplæring, vil ikke verdens beste
skole eksistere. Valgfrihet gir elever muligheten til å velge selv hvordan deres opplæring
og skolehverdag skal se ut. Med dette kan vi gi ungdom eierskap over sin egen
skolehverdag, og gi de den beste opplæringen de kan få. Det er eleven som vet best
hvordan deres skolehverdag skal se ut.

91

3.1.3: Medvirkning må starte tidlig

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Eleven er skolens hovedperson, også i barneskolen, og det er viktig at skolen er et
samarbeidsprosjekt mellom elever, lærere, skoleledere og myndigheter allerede fra dag
én. Elevmedvirkningen må derfor starte med en gang eleven starter på skolen.
Omfanget av medvirkning og ansvar skal gradvis økes etter alder og modenhet, men
skolen skal i alle deler av opplæringen vektlegge elevenes stemme, perspektiv og
opplevelse. Alle elever skal gjennom hele skolegangen føle på at de blir hørt.
Medvirkning og dialog fra tidlig alder vil lære elevene om kommunikasjon, gi dem
tilhørighet og eierskap til opplæringen, og vil sørge for at opplæringen tilpasses den
enkelte elev. I verdens beste skole vet alle elever at stemmen deres er viktig, og da vil
ingen falle utenfor.

102
103
104
105
106
107
108

Konsekvensen av å ikke starte med medvirkning allerede fra første skoledag på
barnetrinnet, er at man blir sosialisert inn i en passiv rolle der din eneste oppgave er å
høre på det læreren sier. Det vil føre til at når man senere får anledningen til å medvirke,
er man vant med at man ikke skal bli hørt, og det vil derfor være vanskeligere å påvirke
bredden av skolegangen sin. Skolen skal lære elevene hvordan man medvirker og
hvorfor det er viktig at man blir hørt, gjennom å vise det i praksis i skolen. Da vil
forutsetningene for å delta i skoledemokratiet og det demokratiske samfunnet styrkes.
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109

3.1.4: Sterke elevrettigheter

110
111
112
113
114

Når de ansatte sin oppgave er å passe på og lære opp elevene vil det alltid være en
skjevhet i maktbalansen i skolen, selv om vi har en skole på elevenes premisser. Elever
er yngre enn de ansatte på skolen og har ikke like mye beslutningsmyndighet. Det betyr
at norske elever til enhver tid må ha et sett med sterke rettigheter som sørger for at
ingen i skolen misbruker makten de har.

115
116
117

Elevers rett til medvirkning, personvern, et trygt og godt skolemiljø og opplæringstilbud
skal til enhver tid stå sterkt i lovverket. Skolen har et særskilt ansvar for å bevisstgjøre
elevene om rettighetene de har.

118

3.2: En skole hvor alle trives

119
120
121
122

Et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, hvor alle føler seg trygge er en forutsetning for
å lære og utfolde seg som mennesker. Har man klassekamerater å spille på lag med, en
lærer man tør å være ærlig med og stille spørsmål til, og en skole som tar deg seriøst
når du trenger hjelp, vil man trives og lære godt.

123
124
125
126

Arbeidet med et godt skolemiljø er et samarbeid. Skolen må fungere som en veloljet
maskin hvor alle jobber mot samme mål, og alle forstår og hjelper hverandre for å gjøre
skolen et bedre sted å være. Det er elevene som kjenner best hvordan skolemiljøet
oppleves, og alle i skolen må lytte, forstå og handle på det de forteller.

127
128
129
130

Ikke alle elever kommuniserer hvordan de har det på samme måte. Utfordringer med
rus, fravær, vold og utagerende oppførsel er også en måte å fortelle at man ikke har det
bra på. For å kunne skape et trygt og inkluderende skolemiljø for alle, må skolen møte
alle elever med omsorg, forståelse og hjelp, ikke straff, stigmatisering og bortvisning.

131

3.2.1: Fravær og tilstedeværelse

132
133
134
135

Verdens beste skole er en skole hvor elevene ønsker å møte opp. Tilstedeværelse i
opplæringen er viktig for å kunne bygge gode relasjoner mellom elev og lærer, og elev
og elev. Selv om tilstedeværelse er viktig, skal opplæringen være fleksibel og elevene
skal ha mye valgfrihet og påvirkning i når og hvor de lærer best.

136
137
138
139
140

Fravær er ikke et problem i seg selv, men et symptom på et større problem. Mye fravær
skyldes forhold som er utenfor skolen, som for eksempel psykisk helse,
familiesituasjoner og annen sykdom. Fravær som omtales som skulk er ofte et resultat
av en opplæring som ikke oppleves relevant, er dårlig tilpasset eller har et utfordrende
skolemiljø. Dette er problemer skolen har et ansvar for å løse eller kompensere for.

141
142
143
144

Skolen skal sørge for å finne ut hvorfor elever er borte fra skolen, tilby hjelp og sette inn
tiltak som gjør skolen et mer engasjerende, tryggere og givende sted å være. Fravær er
et komplekst problem, som det ikke finnes en enkel løsning på, så skolen må tilpasse
fraværsforebyggingen etter den enkelte elevs utfordringer og behov. Konsekvenser
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145
146

som strykkarakter, anmerkninger og andre former for sanksjoner, er ikke gode måter å
møte fravær på.

147

3.2.2: Mobbing, rasisme og diskriminering

148
149
150

I norsk skole må vi effektivt forebygge mobbing, diskriminering og trakassering. Ved å
lage gode vennskap hvor man lærer å ta vare på hverandre, og en skole som tar det
elever sier på alvor og hjelper dem lager vi en trygg skole.

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Mobbing er ett av flere symptomer på et utrygt klasse- og skolemiljø. Når elever er
usikre på om de er akseptert som den de er, eller ikke opplever at fellesskapet i klassen
er gyldig, kjennes det både stressende og ubehagelig. Ingen elever våkner opp en dag
og bestemmer seg for å utestenge andre. Men i en klasse kan det utvikle seg kultur hvor
det føles viktigere å kjempe om plassen i et sosialt hierarki enn å ta med alle i aktivitet
eller samtaler. Både barn og ungdommer trenger voksne som støtter og anerkjenner
dem, og samtidig stiller forventninger og veileder dem når det oppstår vanskelige
situasjoner. Et mobbefritt miljø er ikke heller ikke automatisk et miljø hvor alle elever
føler seg betydningsfulle og akseptert for den de er. Derfor må lovverket og skolens
innsats først og fremst dreie seg om de voksnes holdninger - til mobbing, til mangfold,
og til hver enkelt elevs unike og iboende ressurser, som ethvert fellesskap har behov
for.

163
164
165
166
167

Rasisme og diskriminering er en av våre største samfunnsutfordringer. I nyere tid har
Norge fått et mer åpent og flerkulturelt samfunn, dette reflekteres også i skolen. Skolen
har en viktig oppgave i å motvirke de kreftene som diskriminerer og trakasserer
mennesker på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, seksuell legning, kjønnsidentitet og
nasjonalitet.

168

3.3: Læring og vurdering

169
170
171
172

I verdens beste skole er læring i sentrum. Ikke bare for elevene som gruppe, men for
hver enkelt elev. Det finnes ingen fasit på hva god undervisning er, for alle elever lærer
forskjellig. Skolen må dyrke elevenes interesser og talenter, og fokusere på elevene som
både enkeltindivider og deltakere i et fellesskap og et skoledemokrati.

173
174
175
176
177
178

Det er eleven som skal lære, og derfor må læringen foregå på elevens premisser.
Tilpasset opplæring er ikke bare noe man tilbyr elever som sliter i enkelte fag, det skal
være standarden for all undervisning. Tilpasset opplæring skjer i dialogen mellom lærer
og elev, og vi er avhengige av å ha god elevmedvirkning for å ha god tilpasset
opplæring. Skolen skal gi deg den hjelpen, oppfølgingen og ressursene du trenger for å
prestere.

179
180
181
182

Læring er en kontinuerlig prosess hvor man hele tiden tilegner seg ny kunnskap,
erfaringer og strategier som kan brukes til å lære hele livet. Det betyr at vi må legge
større vekt på læringsprosessen, ikke alltid resultatene av den. Du har ikke nødvendigvis
lært de mattestykkene du pugget til kapittelprøven, hvis du glemmer dem i etterkant.
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183
184
185
186
187

Læring er altså ikke nødvendigvis det du gjør for å kunne prestere på prøver, men det er
å vite hvordan man tilegner seg kunnskap. Dessuten skal elevene oppleve at det de
lærer har en kobling til det virkelige livet, både i lokalmiljøet og i det globale samfunnet.
Verden står overfor utfordrende problemstillinger, og dagens elever er morgendagens
samfunnsbyggere.

188
189
190
191
192

I verdens beste skole skal man vurderes for å lære. Vurderinger skal fremme den
kontinuerlige læringsprosessen, ved å gi gode tilbakemeldinger så elevene kan utvikle
seg. Elevene må være godt kjent med hva de blir vurdert på og hvordan de blir vurdert,
og de må ha mulighet for å være med på å påvirke dette. Akkurat som læringen skal
foregå på elevenes premisser, skal vurderingen gjøre det samme.

193
194
195
196

Det er heller ikke alt skolen skal lære deg som er like lett å teste. Kritisk tenkning, å
forholde seg til menneskene rundt seg og samfunnsengasjement er vanskelig å sette
karakter på. Derfor er det viktig at skolen ikke bare fokuserer på elevenes faglige
resultater, men også på kvaliteter og kunnskap som ikke kan måles.

197
198
199
200
201
202
203

Vurderingene som brukes i skolen, og spesielt sluttvurderingen, har stor innflytelse på
hvordan undervisningen foregår. I verdens beste skole, fremmer også sluttvurderingen
læring. For å kunne se helhetlig på utdanningsløpet, er det viktig å ha vurderingsformer
hvor man får gode tilbakemeldinger man kan bruke til å utvikle seg faglig. Elevene må
kunne påvirke og tilpasse sluttvurderingen etter egne læringsmetoder og
forutsetninger. Sluttvurderingen skal bygges på dybdelæring og skal reflektere at
læring er en kontinuerlig prosess.

204

3.3.1: Mangfoldig kompetanse

205
206
207
208
209
210
211
212
213

Verdens beste skole anerkjenner at elevene lærer og jobber ulikt. For noen elever er det
best å lese bøker og pugge teori, for andre er det å bruke praktiske tilnærmingsmåter
for å lære seg stoffet. Elevene skal være kjent med ulike former for læring, blant annet
gjennom en mer praktisk tilnærming til undervisning fra tidlig i grunnskolen. Skolen
trenger gode praktisk-estetiske fag som bidrar til å utforske forskjellige læringsmetoder,
nettopp fordi man skal finne det som funker best for seg selv, uten å få andres metoder
tredd over seg. Elever skal få møte arbeidslivet gjennom utdanningen sin, for å bedre
forstå ulike karrierer og retninger. Verdens beste skole er hovedarenaen for å gi unge
arbeidserfaring, og legge opp til gode og informerte valg for videre utdanning.

214
215
216
217
218
219

Skolen skal sørge for at vi får en mangfoldig befolkning med kompetanse på alle felt. Da
trenger vi en skole som dyrker elevers interesser, talenter og læringsmetoder. Elever
som lærer best praktisk skal likestilles med elever som foretrekker en teoretisk
tilnærming til opplæringen. Samfunnet har, og kommer alltid til å ha, behov for en
arbeidsstyrke med mangfoldig kompetanse, og skolen skal fra en tidlig alder dyrke
mangfoldet i elevenes interesser og talenter.
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220

3.3.2: Ekstremisme

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Drapet på Benjamin Hermansen, terroren i regjeringskvartalet og på Utøya, og angrepet
på Al-Noor-moskeen viste oss at ekstremisme og terror også lever i Norge. Hele
samfunnet må ta et oppgjør med ekstreme ideologier, og skolen spiller en viktig rolle i
dette oppgjøret. Skolen er elevenes første møte med det flerkulturelle samfunnet,
demokrati og fellesskap. Det gir skolen et særskilt ansvar for å sørge for at dette møtet
er godt, og at ingen faller utenfor. Skolen skal bygge samfunnsborgere som fremmer
toleranse, åpenhet og kjærlighet. Nøkkelen til et vellykket oppgjør med ekstreme
ideologier er kunnskap, åpenhet og forståelse. Elever må lære om hatefullt tankegods
og de forferdelige konsekvensene slike tanker har hatt. Elever må bli møtt med
nysgjerrighet for holdningene sine og skolen skal være rustet til å ta de nødvendige,
men ubehagelige samtalene i klasserommet.

232

3.4: Rett til utdanning

233
234
235
236
237

Alle skal ha rett til utdanning. Ingen skal nektes kunnskap, muligheter til å lykkes i
samfunnet eller det sosiale fellesskapet i skolen. Verdens beste skole ønsker alle
velkomne, og derfor må retten til grunnskole og videregående opplæring gjøres
allmenn og ubegrenset. Retten skal gjelde uansett hvor gammel man er, hvor man er
fra, svar på asylsøknaden og hvor mange år man velger å bruke.

238

3.3.2: Lik rett til utdanning

239
240
241
242
243

For å sørge for at retten til utdanning er reell, er det viktig at alle har de samme
forutsetningene for å lære og lykkes i opplæringen. Lik rett til utdanning er en
grunnleggende verdi i det norske utdanningssystemet, og det er en verdi som må
bevares. Antall meter med bokhyller hjemme, foresattes utdanningsnivå eller tykkelse
på lommebøker skal ikke avgjøre hvilket utdanningstilbud du får.

244
245
246
247
248

Skolen skal være gratis. Ingen elever skal måtte betale for eget utstyr til opplæringen,
skyss til skolen, bokostnader eller andre ting som er nødvendig for å stille likt i
opplæringen. Personlig økonomi skal ikke være et hinder for tilgangen på utdanning.
Det er viktig at skolen og skoleeier har de økonomiske rammene til å tilby alle elever et
godt tilbud, og at alle elever får gode stipendordninger ved behov.

249
250
251
252

Skolen er en offentlig oppgave. Det er det offentlige som er best egnet til å ivareta lik
rett til utdanning og muligheten for at alle elever får det utdanningstilbudet de ønsker.
Private skoler og friskoler med et pedagogisk alternativ kan være et supplement til den
offentlige skolen, inntil det offentlige kan tilby et tilfredsstillende tilbud.

253

3.3.3: Rett til å fullføre

254
255
256

Vi må ikke bare ha en rett til å begynne på utdanning, men også en rett til å fullføre.
Dette er viktig fordi videregående opplæring ikke oppleves likt for alle. Man har
forskjellige utfordringer, utgangspunkt og interesser som får konsekvenser for
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257
258
259
260

gjennomføringen av opplæringsløpet. For at vi skal kunne tilby en god videregående
opplæring for alle, må man også har en rett til å fullføre opplæringen med studie- eller
yrkeskompetanse. Denne retten gjør skolegangen mer fleksibel og gir alle en mulighet
til å lykkes selv om man har valgt feil eller møtt på utfordringer underveis.
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1

Innledning

2

Politisk måldokument blir til på Elevtinget, Elevorganisasjonens landsmøte. - på

3

elevenes premisser. Dokumentet består av Elevorganisasjonens meninger, og er i sin

4

helhet utformet av elever.

5

A: En skole for alle

6

Lik rett til utdanning er en grunnleggende verdi i det norske utdanningssystemet. Alle

7

elever skal ha muligheten til en videregående opplæring dersom de ønsker det. Dersom

8

elevene skal få muligheten til å nå de målene de ønsker, er det essensielt at

9

opplæringen legger til rette for det.

10

Å tilby en opplæring som sikrer at alle elevene kan nå samme mål er utfordrende.

11

Elevenes sosiale og økonomiske bakgrunn avgjør i stor grad elevenes behov i

12

opplæringen. At noen elever har en svak økonomisk bakgrunn eller foreldre med dårlige

13

forutsetninger for å hjelpe dem, skal ikke gi utslag på deres mulighet til å nå de samme

14

målene som andre. Noen elever kommer fra hjem med mange bøker i bokhyllen. Andre

15

kommer fra hjem der man i tidlig alder lærer å gjøre praktisk arbeid. Noen elever har

16

foresatte som har god tid til å engasjere seg i og hjelpe til med skolearbeidet, mens

17

andre har foresatte som ikke har tid eller kompetanse til å hjelpe elevene i deres

18

utdanningsløp.

19

For at alle skal kunne nå målene i læreplanene er det avgjørende at slike faktorer ikke

20

kommer i veien for elevenes mulighet til å velge det opplæringsløpet som passer dem

21

best, eller elevenes mulighet til å yte i arbeidet med skolefag. Foreldrenes bakgrunn bør

22

ikke få være styrende for elevenes utdanningsvalg, og forhold utenfor skolen bør ikke

23

påvirke enkeltelevens mulighet til yte på skolen. For å nå dette målet må alle deler av

24

skolesystemet ha realiseringen av lik rett til utdanning som et perspektiv i sitt arbeid.

25

Økonomi skal ikke stå i veien for elevenes mulighet til å velge utdanningsløp. For at alle

26

skal stille likt i opplæringssystemet må det være elevenes ønsker og behov som

27

bestemmer valg av opplæringsinstitusjon og utdanningsprogram, ikke hvor mye penger

28

man kan betale. For å sikre en gratis skole for alle er det nødvendig at Stortinget og

29

skoleeiere prioriterer skolene i sine budsjetter.

30

A.1 Rammer i opplæringen

31

A.1.1 Offentlig oppgave

32

Fylkeskommunen og kommunen er best egnet til å ivareta grunnopplæringen. Dette

33

sikrer lokal forankring og nærhet mellom elever og skoleeiere. Fylkeskommunen må

34

også stimulere offentlige og private virksomheter til å ta inn lærlinger. Hvor man bor

35

skal ikke avgjøre hvilket skoletilbud man kan utnytte seg av.

36

Elevorganisasjonen mener at:
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37

•

38
39

Skolen er en offentlig oppgave. Det offentlige er best egnet til å ivareta lik rett til
utdanning og muligheten for at alle elever får den utdanningen de ønsker.

•

40

Private skoler med et pedagogisk alternativ kan være et supplement til den
offentlige skolen. inntil det offentlige kan tilby et tilfredsstillende tilbud.

41

•

Fylkeskommunen og kommunen er best egnet til å ivareta grunnopplæringen.

42

•

Fylkeskommunene og kommunene må sikres tilstrekkelig med statlig tilskudd til

43

å drive en god skole.

44

A.1.2 Inntaksordning

45

Mange utdanninger i dag har fått en kunstig høy snittkarakter for inntak. Kombinert med

46

de få studieplassene, er det derfor for få som kommer inn

47

Elevorganisasjonen mener at:

48

•

49
50

inntaksordning.
•

51
52

•

Det må innføres alternativer for kompetente elever som ikke møter
karakterkravet for linjen de søker

•

55
56

Elever i et fullført VG1-løp må ha fortrinnsrett ved innsøking til VG2-løpet på linjer
med få elevplasser

53
54

Inntaksordningen skal bestemmes lokalt. Det finnes ingen nasjonal fasit for

Det skal ikke være nødvendig å måtte ta opp videregående fag flere ganger for å
ha sjanse for å komme inn på disse utdanningene

•

57

Man skal vekte karakterene fra videregående opplæring etter relevans for aktuelt
studium på universitets-/høyskolenivå.

58

A.1.3 Rett til å fullføre

59

I dag ser vi at alt for mange elever faller fra, og alt for mange kommer seg ikke tilbake

60

igjen på skolebenken. Skal man sikre at flere fullfører, må skolen være fleksibel og villig

61

til å gi alle en sjanse, og la de lære i det tempoet de trenger.

62

Elevorganisasjonen mener at:

63

•

64

Elever skal ha en rett til å fullføre videregående skole med yrkes- eller
studiekompetanse.

65

A.2 Gratis skole

66

A.2.1 Stipend

67

Elevorganisasjonen mener at:

68

•

69
70

økonomi for å ta videregående utdanning.
•

71
72

Elever og lærlinger skal ikke være avhengige av tilleggsjobber eller foresattes
Alle elever og lærlinger skal motta et stipend som fullt ut dekker utgifter til
bøker, utstyr, materiell.

•

Borteboerstipendet må økes til å dekke alle bo og levekostnader.
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73

•

74
75

Det skal innføres et stipend for borteboere til å kunne dra til sitt hjemsted to
ganger i semesteret.

•

76

Kriteriene for å motta grunnstipend skal baseres på hvem som er elevens
forsørger

77

•

Grunnstipendet må økes

78

•

Elever som bor på institusjon/fosterhjem skal ha krav på grunnstipend eller ett

79

tilsvarende stipend som dekker alle nødvendige levekostnader.

80

•

Alle stipend må justeres i tråd med prisstigning i samfunnet

81

•

Utstyrsstipendet skal ikke måtte brukes til å leie datamaskiner

82

A.2.2 Transport og kollektivtransport

83

Elevorganisasjonen mener at:

84

•

Elever og lærlinger skal få 75% rabatt på alle reiser med kollektivtransport.

85

•

Månedskort skal tilbys til 200 kroner for elever i hele landet.

86

•

Fylkeskommunen skal dekke reisekostnader for elever dersom de bor mer enn

87
88

tre (3) kilometer unna skolen. Det skal ikke være en mulighet for dispensasjon.
•

89
90

For elever som bor i flere husstander skal husstanden som er lengst vekke fra
skolen gjelde i vurderingen om eleven kan få dekket reisekostnader til skolen.

•

Kollektivtilbudet må forbedres.

91

A.2.3 Læremidler

92

Elevorganisasjonen mener at:

93

•

Alle læremidler skal være gratis.

94

•

Utstyrsstipendet skal ikke måtte brukes til å leie datamaskiner

95

•

Alle læremidler skal foreligge i alle fag til skolestart.

96

•

Elever skal ha tilgang på oppdaterte og samtids relevante læremidler.

97

•

Alle kostnader til læremidler skal dekkes gjennom et eget rammetilskudd til

98

fylkeskommunen

99

A.2.4 Finansiering av skoletur

100

Elevorganisasjonen mener at:

101

•

102
103

Turer i regi av skolen skal ikke finansieres av elevbetaling, men som en helhet av
dugnadsarbeid.

•

Det skal finnes et fond for ekskursjoner som klasser skal kunne søke om.

104

A.2.5 Privat ekstraundervisning

105

Privat ekstraundervisning er et tilbud flere og flere elever betaler for. Dette fører til

106

økteforskjeller, og hemmer opplæringen til de som ikke kan benytte seg av tilbudet.

107

Elevorganisasjonen mener at:
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108

•

109
110

Det er positivt at elever ønsker å tilegne seg mer kunnskap, men det er galt
omelever blir avhengige av en egenfinansiert undervisning.

•

111

Skolen må tilby all nødvendig undervisning, samt sørge for at alle elever skal få
muligheten til ekstra hjelp ved behov.

112

A.3 Verdier i skolen

113

A.3.1 Konkurranse som motivasjonsfaktor

114

•

115

Elever skal ikke settes opp mot hverandre, og det skal være valgfritt hvorvidt en
elev vil delta i konkurransesituasjoner i regi av skolen

116

A.3.2 Motivasjon

117

Elevorganisasjonen mener at:

118

•

All læring skal ha fokus på å motivere elevene

119

•

Metoder som er gode for motivasjon er men er ikke begrenset til:

120

Tilbakemeldinger, valgfrihet, elevmedvirkning og praktiske oppgaver

121

•

Det er viktig at elevene får se at undervisningen er relevant for deres samtid

122

•

Lærere skal etterstrebe god kontakt med elever som er demotiverte

123

A.3.3 Likeverd

124

Elevorganisasjonen mener at:

125

•

Elever skal ikke diskrimineres på noe grunnlag

126

•

Ufrivillig inndeling av elever på bakgrunn av nasjonalitet, etnisitet, kjønn eller

127

legning skal ikke forekomme

128

•

Skolen skal utøve en kjønnsnøytralt holdning mot elevene

129

•

Reaksjoner og sanksjoner på delvis eller totalt grunnlag av elevenes kjønn skal

130

ikke brukes.

131

•

Skolen skal gjøre det enkelt for elever som opplever krenkelser å varsle

132

•

Alle skoler skal ha et tilbud om kjønnsnøytrale toaletter.

133

•

Alle skoler skal ha fasiliteter tilpasset alle funksjonsnivåer

134

A.3.4 Rangering av skoler:

135

Elevorganisasjonen mener at:

136
137

•

Det skal ikke lages systemer som muliggjør og legger til rette for rangering av
skoler.

138

A.3.5 Personvern og rettssikkerhet

139

Et overdrevent kontrollsystem med overvåkning og testing av elevene er svært uheldig.

140

Tiltak som fremmer sikkerhet og trygghet istedenfor mistenkeliggjøring av elevene som

141

gruppe, er et bedre alternativ.

142

Elevorganisasjonen mener at:
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143

•

144

Ved politikontroller på skolen har skolen et ansvar for at elevenes rettssikkerhet
og personvern ivaretas.

145

•

Ved politikontroller skal elevene informeres om deres rettigheter.

146

•

Politikontroller uten skjellig grunn til mistanke skal ikke forekomme.

147

•

Overvåkning skal ikke forekomme i skolen.

148

•

Alle skoler skal ha en personvernansvarlig blant de ansatte.

149

•

Det skal være skoleeiers ansvar å sørge for at skolen har gode rutiner på

150
151

forebygging, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser.
•

152
153

diskriminering, trakassering, rasisme og lignende.
•

154
155

•
•

Det må eksistere et lavterskel tilbud som elever og foresatte kan henvende seg til
for å få informasjon om elevens rettigheter

•

160
161

Det skal være et regelverk som som beskytter elevens psykiske og fysiske miljø
på skolen.

158
159

Elevens subjektive opplevelse opplevelse skal veie tyngst i saker som omhandler
krenkelser, mobbing, trakassering, diskriminering, rasisme og lignende.

156
157

Skolen skal ha nulltoleranse og en nullvisjon når det gjelder krenkelser, mobbing,

Tilbudsgiver skal tilegnes myndighet til å sanksjonere skoler eller skoleeier som
ikke følger gjeldende rett.

•

162

Normkritikk, inkludering, sosial tilhørighet og sosial- og emosjonell kompetanse
må innarbeides i relevante læreplaner.

163

•

Elevene skal kunne ytre seg fritt i skolen.

164

•

Skolen skal ikke kunne forby klesplagg, spesielt religiøse klesplagg.

165

A.3.6 Livssynsnøytral formålsparagraf

166

Elevorganisasjonen mener at:

167

•

Skolens formålsparagraf skal være inkluderende og bygge på felles verdier

168

A.4 Internasjonalt

169

A.4.1 Retten til utdanning

170

Elevorganisasjonen mener at:

171

•

Norge må øke bistanden til utdanning

172

•

Norge skal være en initiativtaker i samarbeid som fremmer en bedring av

173
174

utdanning og elevmedvirkning på tvers av landegrensene.
•

Skolen har et ansvar for å skape bevissthet og forståelse for globale utfordringer,

175

og gi elever muligheten til å ta et standpunkt i møte med større

176

problemstillinger.

177

•

178
179
180

Det er viktig å lære om internasjonale og regionale aktører for å forstå hvordan
verden styres og hvordan man skal håndtere globale utfordringer.

•

I avgjørelsen om hvilke bistandsprosjekter som skal få innpass i skolen, må
elevdemokratiet veie tyngst.
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181

•

182
183

I alle bistands- og innsamlingsprosjekter i skolen må det være gode
oppfølgingsrutiner.

•

Internasjonale avtaler som legger til rette for økt samarbeid om en bedre

184

utdanning er positivt, det er viktig at ungdom, både i Norge og resten av verden,

185

har mulighete til å påvirke dem.

186

•

187

Internasjonale undersøkelser om skolen er positivt, men må ha helheten av
skolesystemet i grunn.

188

•

Alle elever i verden skal ha lovfestet rett til elevråd.

189

•

Alle land bør ha fungerende og uavhengige elevorganisasjoner, som sikrer lik

190

rett til utdanning og elevmedvirkning i den nasjonale og lokale skolepolitikken.

191

5.2 Utveksling

192

Utveksling gir en unik mulighet til å skaffe seg internasjonal erfaring og nye faglige

193

perspektiver. Det kan i mange tilfeller være en faktor for å øke toleranse og forståelse

194

for andre kulturer og samfunn.

195

Elevorganisasjonen mener at:

196

•

197

Alle elever på ungdoms- og videregående skole skal få tilbud om kortere
utvekslingsopphold i utdanningsløpet.

198

•

Utveksling av elever skal følge gratisprinsippet.

199

•

Tilbudet om utveksling for elever skal styrkes og utvides

200

•

Utveksling og økt mobilitet på tvers av landegrensene skal legges til rette for

201

gjennom internasjonale avtaler.

202

•

Det skal tilbys internasjonale skole-til-skole-utvekslinger i hvert fylke.

203

•

International Baccalaureate-utdanningen skal fullfinansieres av fylkeskommunen

204
205

på lik linje med andre studieprogram.
•

206

Stipendet for skolepenger til utveksling skal dekkes med 85% de resterende 15
skal behovsprøves

207

•

Rådgivningstjenesten må bli bedre på å profilere utveksling

208

•

Rådgivere må ha kunnskapen nødvendig for å formidle hvilke krav som er

209
210

nødvendig for å fullføre utdanningen etter utvekslingsår
•

211
212

utenlandske og motsatte.
•

213
214

Det skal eksistere en karaktertabell som oversetter norske karakterer til
Alle elever ved yrkesfaglige linjer skal informeres om muligheten for å ta deler av
opplæringen i utlandet.

•

Det skal legges til rette for at lærlinger kan fullføre deler av læretiden i utlandet.

215

B: En opplæring på elevenes premisser

216

B.1 Elevmedvirkning og elevdemokrati
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217

B.1.1 Elevdemokrati

218

Elevenes innflytelse over egen skolehverdag er en forutsetning for skoledemokratiet og

219

for bevisste, motiverte og aktive elever.

220

Elevorganisasjonen mener at:

221

•

Elever må sikres rett til å påvirke egen skolehverdag.

222

•

Skolene må legge til rette for medvirkning fra elevene på en god og bevisst

223
224

måte.
•

225
226

både administrative og pedagogiske avgjørelser.
•

227
228

Ved skolestart skal elevene få en grundig opplæring i hvordan de kan påvirke
Det trengs en avtale som fastslår plikter og ansvar i samarbeidet mellom elevråd
og ledelsen på den enkelte skole.

•

229

Alle relevante saker som har betydning for eleven på skolen skal innom elevrådet
før en endelig avgjørelse tas, og elevrådets meninger skal bli vektlagt i stor grad.

230
231

B.1.2 Klassens time

232

Elevorganisasjonen mener at:

233

•

234
235

Klassens time skal gjennomføres når tillitsvalgte anser det som nødvendig
og/eller etter klassens eget ønske.

•

236

Det skal være satt av tid til Klassens time en time hver uke, det er opp til
tillitsvalgt/elevene hvordan denne tiden skal brukes.

237

•

Elevene skal selv velge om lærer skal være til stede i Klassens time.

238

•

Det skal føres fravær på vanlig måte for timen det er Klassens time.

239

•

Valgfag i ungdomsskolen skal ikke gå på bekostning av Klassens time.

240

•

Klassens time skal gis myndighet til å vedta terminplaner, tiltak for bedre

241

undervisning, vurderingssituasjoner og tilsvarende saker hvor det er relevant.

242

B.1.3 Elevråd

243

Elevorganisasjonen mener at:

244

•

Demokrati skal ligge til grunn for alt arbeidet til elevråd

245

•

Elevråd skal ha obligatorisk gjennomgang av ordensreglement før det blir

246

vedtatt, og forslagsrett til endringer i ordensreglementet.

247

•

Skoleeierne har ansvar for at alle elevråd i fylket får god skolering.

248

•

Elevrådet skal ha en ansatt elevrådskontakt som skal bistå i valgprosessen og i

249
250

starten av hver periode.
•

Elevrådet må sikres midler som justeres i takt med endringer i skolens elevtall.

251

Tilskuddet til elevrådet skal settes av på en egen budsjettpost som ikke kan

252

brukes av skoleledelsen
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253

•

254
255

Rektor eller lærere ved skolen skal ikke kunne gi elevrådsrepresentanter karakter
på innsatsen i elevrådet.

•

256

Det er positivt at skoler opererer med elevrådsarbeid som lokalt valgfag der
tillitsverv og oppmøte i elevrådet føres på vitnemålet.

257

•

Elevrådsrepresentanter skal få et bestemt timetall til arbeidet sitt på vitnemålet.

258

•

Alle elevrådsrepresentanter skal få en attest på hvilket arbeid de har vært med

259
260

på.
•

261
262

for elevrådets arbeid.
•

263
264

Det må sikres at skoleledelse, lærere eller andre ikke kan legge hindringer i veien
Skolen skal legge til rette for at elevrådet kan fungere godt som demokratisk
talerør for elevene.

•

Elevrådslederen skal hvert år velges av elevrådet eller av skolen på et allmøte.

265

Det skal ikke være mulig for elevrådsstyret, ledelsen eller andre ledd å velge

266

elevrådsleder.

267

•

268
269

mellom klassene på skolen.
•

270
271

Tillitsvalgte skal lettere kunne ta igjen timer de går glipp av på grunn av politisk
arbeid.

•

272
273

Elevrådet skal avholde jevnlige møter for å oppholde god kommunikasjon

Skolen har et ansvar for at de tillitsvalgte i klassene blir valgt innen tre uker etter
skolestart.

•

274

Alle elevene skal i forkant av valg av elevrådsrepresentanter få informasjon om
hva vervet som tillitsvalgt innebærer.

275

•

Elevrådene skal få tilbud om å være representert på planleggingsdager.

276

•

Elevrådet skal være involvert i ansettelsesprosesser i skolen, når skolen ansetter

277
278

pedagogisk personale.
•

279

Elevene skal få anledning til å snakke med og stille spørsmål til jobbsøkere før
det tas en avgjørelse om ansettelse.

280

B.1.4 Utvalg i skolen

281

Elevorganisasjonen mener at:

282

•

283

Skoleutvalget skal være det øverste pedagogiske og administrative
beslutningsorganet på skolen.

284

•

Elevene ved skolen skal ha flertall i skoleutvalget.

285

•

Elevrepresentantene til skoleutvalget skal være valgt av elevrådet eller ved et

286
287

allmøte.
•

288
289

Fylkeskommunen skal gi elevrepresentantene til skoleutvalget skolering i
arbeidet til skoleutvalget

•

Skoleutvalget skal ha jevnlige møter og et overordnet ansvar for å utvikle det

290

pedagogiske arbeidet som gjøres på skolen, at opplæringen har god kvalitet og

291

at rettighetene til elevene på skolen blir fulgt.
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292

•

293
294

allmøte.
•

295
296

Elevrepresentantene til skolemiljøutvalget skal velges av elevrådet eller ved et
Skolemiljørepresentantene skal ha de samme rettighetene som verneombudene,
innbefattet retten til å stenge skoler.

•

297

Skolemiljøutvalget skal rapportere om sitt arbeid og tilstanden for skolemiljøet til
elevrådet og til ledelsen ved skolen.

298

•

Elevrepresentantene skal være i flertall i utvalget.

299

•

Skolemiljøutvalget skal ha myndighet til å treffe beslutninger om vedlikehold av

300

skolen, nybygg og program og planer for utbedring av skolemiljøet.

301

B.1.5 Formell rett til representasjon

302

Elevorganisasjonen mener at:

303

•

304

Alle fylkeskommunale og kommunale organ for utdanning må ha
elevrepresentasjon.

305

•

Elevrepresentantene skal velges av elevrådene i fylket eller kommunen.

306

•

Elevrepresentantene skal ha tale-, forslags- og stemmerett.

307

•

Det er viktig med samarbeid mellom disse organene og Elevorganisasjonen.

308
309

B.1.6 Styringsgrupper for skoleutvikling

310

Elevorganisasjonen mener at:

311

•

312
313

fylkeskommune og kommune.
•

314
315

Det skal opprettes en styringsgruppe som arbeider med skoleutvikling i hver
Disse gruppene skal følge opp arbeidet med skoleutvikling som skjer internt på
skolene i fylket og kommunen, og bidra til erfaringsutveksling mellom skolene.

•

Elevene skal være i flertall i styringsgruppen.

316

B.1.7 Kontinuitet gjennom skoleåret

317

Elevorganisasjonen mener at:

318

•

Nye ordninger som medfører vesentlige endringer i skolehverdagen skal ikke

319

innføres midt i et skoleår, hverken endringer i vurderingspraksis, faglig innhold,

320

undervisningen eller annet.

321

B.1.8 Kontingent for elevorganisasjoner

322

Elevorganisasjonen mener at:

323

•

Skolen skal betale kontingenten for elevorganisasjoner den er medlem av. Dette

324

skal ikke tas av elevrådsbudsjettet, for å sikre at alle skoler har mulighet til å

325

delta.

326

B.1.9 Elevrådskontakt
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327

Elevorganisasjonen mener at:

328

•

Elevrådskontakt skal være en egen stilling.

329

•

Alle skoler skal ha en elevrådskontakt ansatt i minimum 20% stilling.

330

•

Kontakten skal være bindeleddet mellom elevrådet og skolens ledelse.

331

•

Elevrådskontakten skal veilede elevrådet og hjelpe de med påvirkning til skolens

332
333

ledelse, og skal ikke kunne overstyre elevrådet.
•

334

Om det er ønsket fra både elevråd og ledelsen ved skolen skal elevrådskontakten
kunne være rektor eller assisterende rektor.

335

B.1.10 Flerårig Strategier

336

Elevorganisasjonen mener at:

337

•

Planer og strategier som går over flere år kan være et godt verktøy for

338

utdanningsavdelingene ved kommunen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Elever

339

skal være representert i utarbeidelsen av disse.

340

•

341

Alle elever og lærlinger skal sikres reell tilpasset opplæring gjennom økt
elevmedvirkning.

342

•

Tilpasset opplæring skjer i møtet mellom lærer og elev.

343

•

Det er en forutsetning at elever får god opplæring og innsikt i ulike

344

læringsstrategier, slik at de i størst mulig grad kan delta i tilpasningen av

345

opplæringen, og få mest mulig ut av sin opplæring. Det er en selvfølge at skolen

346

skal fremme idéen om at en skal vite hvordan en lærer, og derfor må

347

læringskompetanse få større fokus både blant elever og lærere.

348

B.2 Tilpasset opplæring

349

B.2.1 Tilpasset opplæring

350

Elevorganisasjonen mener at:

351

•

352
353

opplæringen sin basert på sine egne forutsetninger, ønsker og behov.
•

354
355

•
•

362

Språkundervisningen må tilpasses hver enkelt elev sitt ferdighetsnivå på
ungdomsskolen.

•

360
361

Nivådeling kan være et godt verktøy for å gi tilpasset opplæring i kortere
perioder, men må ikke bli en permanent løsning.

358
359

Skolen bør også kunne tilby alternativ pedagogikk, slik at man ikke er avhengige
av private aktører.

356
357

Elever og lærlinger skal være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere

Alle fylkeskommuner bør tilby topptilbud i samfunnsfag og realfag for å sikre
elever muligheten til å velge disse fordypningene.

•

Alle norske skoler skal være tilpasset alle med lese-, skrive- og lærevansker og
motoriske vansker.
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363

•

364
365

Skolen skal drive tett oppfølging av alle elever på skolen, men spesielt målrettet
til de som trenger det.

•

366

Det skal innføres valgfrie innføringsfag i videregående skole, der elever som
ønsker det skal kunne ta igjen fag fra ungdomsskolen.

367

B.2.2 Frihet i valg av kilder og læringsmetoder

368

Elevorganisasjonen mener at:

369

•

370

Elevene skal selv kunne velge hvilke arbeidsmetoder og læringsarenaer, som er
best egnet for å nå de ulike målene i læreplanene.

371

•

Skolene skal anbefale læremidler for å veilede elevene.

372

•

Elever med særskilte behov skal følges opp på en riktig måte, slik at eleven kan

373
374

bestå eksamen på lik linje med andre elevene.
•

Skolebøker fornyes hvert femte år eller tidligere ved nødvendighet.

375

B.2.3 Gjennomgående fokus på læreplanmål

376

Elevorganisasjonen mener at:

377

•

378
379

Læreren skal i større grad tydeliggjøre hva av pensum og hvilke læreplanmål
man jobber med.

•

380

Lærerne skal i oppstarten av faget sørge for at elevene og lærlingene har et godt
innblikk av hva som forventes i de ulike læreplanmålene.

381

B.2.4 Selvstendig studiearbeid

382

Elevorganisasjonen mener at:

383

•

384

Det skal åpnes for at elever kan ta ut studietimer og studiedager. Det skal ikke
føres fravær på slike timer og dager.

385

B.2.5 Studieplaner

386

Elevorganisasjonen mener at:

387

•

388
389

hjelp fra lærerne.
•

390
391

Studieplaner skal ta utgangspunkt i læreplanene, og utarbeides av elevene med
Studieplaner skal være konkrete og omfatte blant annet tidsbruk, arbeidsform,
opplæringsarena, samarbeidsformer og vurdering.

•

En studieplan skal være gjensidig forpliktende for både elev og lærer.

392

B.2.6 Elever med særskilt høyt læringspotensiale

393

Elevorganisasjonen mener at:

394

•

Alle elever som ønsker flere faglige utfordringer skal sikres dette.

395

•

Forsering skal være et lett tilgjengelig konsept som elever med særskilt høyt

396

læringspotensial blir godt informert om.
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397

•

Elever i den videregående skolen få muligheten til å ta fag på høyskole- og

398

universitetsnivå, samtidig som tilhørigheten til elevens ordinære klasse

399

beholdes.

400

•

Det skal åpnes for at elever kan ta fag som bygger på hverandre på ett år.

401

•

Den geografiske spredningen på tilbudsstrukturen av fagene må være

402

desentralisert.

403

B.2.7 Et helhetlig bilde av skolen

404

Elevorganisasjonen mener at:

405

•

406
407

Det må i større grad forskes på områder der man mangler tall og forståelse på
hvorfor skolen er slik den er.

•

Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen bør avdekke alle sider ved

408

situasjonen til den norske skolen sett av elevenes øyne, uten at det går på

409

bekostning av personvernet til hver enkelt elev og lærling.

410

B.2.8 Produksjonsskoler

411

Elevorganisasjonen mener at:

412

•

413
414

Det skal opprettes produksjonsskoler for å forhindre at elever som dropper ut
faller helt ut av skolesystemet.

•

415

Allerede opprettede produksjonsskoler skal aktivt profileres for personer som
står i fare for å falle ut av skolen

416

B.3 Fleksibel skolegang

417

Dagens faste timestruktur og føring av fravær hindrer reell tilpasset opplæring for

418

denenkelte elev. Oppbyggingen av skoledagen må derfor endres hvis man skal få en

419

skolemed økende grad av elevmedvirkning. Det viktige er at eleven når målene i

420

læreplanene.Det har liten betydning om eleven er til stede i klasserommet for å gjøre

421

dette.

422

B.3.1 Oppbygging av skoledagen

423

Elevorganisasjonen mener at:

424

•

Timeplanstrukturen må løses opp og skolehverdagen bygges opp på en måte

425

som i større grad kan benytte seg av ulike læringsarenaer og kilder i

426

opplæringen.

427

•

Elevene må ha tilgang til skolens utstyr og rom etter skoletid.

428

•

Dersom elevene ønsker det, skal det legges til rette for en fleksitidsordning med

429

organiserte studietimer i tillegg til vanlige undervisningsøkter.

430

•

Elevene ikke skal tvinges til å være ute i friminuttene på skolen.

431

•

Det skal tilrettelegges for jevnlige pauser i løpet av skoledagen.

432

•

Elever skal ha mulighet til å inngå avtale med skolens ledelse om å gjennomføre

433

deler av skolegangen uten- om fast timestruktur.
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434

•

435
436

Skolen plikter å utarbeide en oppfølgingsplan for hver enkelt elev, som blant
annet omfatter jevnlig evaluering av elevens faglige nivå.

•

Nye ordninger som medfører vesentlige endringer i skolehverdagen skal ikke

437

innføres midt i et skoleår, hverken endringer i vurderingspraksis, faglig innhold,

438

undervisningen eller annet.

439

B.3.2 Lekser

440

Elevorganisasjonen mener at:

441

•

Bruken av lekser i skolen må fases ut.

442

•

Lekser fungerer ikke som et pedagogisk virkemiddel for alle, og bidrar til å skape

443
444

sosiale forskjeller.
•

445
446

lekseordningen fungerer i dag.
•

447
448

Ansvaret for læring skal ikke flyttes fra skolen og over på foresatte slik
Lekser tar av tiden barn og unges fritid og er et dårlig virkemiddel for læring og
mestring.

•

Alle elever ha tilgang på gratis leksehjelp av lærere med relevant kompetanse.

449

B.3.3 Fravær

450

Elevorganisasjonen mener at:

451

•

Kontaktlærer skal ha mulighet til å gi gyldig fravær.

452

•

Alle elever og lærlinger skal ha rett til minimum 20 dager fravær til politisk

453

arbeid, representasjon og engasjement som ikke føres.

454

•

Ved eventuelt fravær i læretiden, kan et alternativ være ulønnet permisjon.

455

•

Rektor eller skoleeier skal ikke ha rett til å definere demonstrasjoner og aksjoner

456

som politisk streik. Disse skal defineres som politisk arbeid, og fravær i

457

forbindelse med dette skal kunne fjernes jf. § 3-47 i forskrift til Opplæringsloven.

458

•

Elever skal ha rett til å streike på lik linje med vanlige arbeidstakere, uten at

459

fravær føres. Slik bidrar man til at elever har mulighet til å bli hørt, også på skoler

460

som er dårlig på å legge til rette for elevdemokrati og elevmedbestemmelse.

461

•

Fravær skal deles inn i disse kategoriene på vitnemålet: generelt fravær,

462

langtidssykdom, kronisk sykdom og representasjonsfravær (tillits-, politisk-, og

463

hjelpearbeid, representasjon på nasjonale og internasjonale arrangement).

464

•

465
466

Elever som blir pålagt av loven å møte opp skal ha mulighet til å stryke dette uten
at det skal belaste skoledagene som man kan få strøket.

•

En ordning hvor elever ikke får vurdering på grunn av en gitt prosent fravær skal

467

ikke forekomme. Det skal alltid utvises skjønn når elevens vurderingsgrunnlag

468

står i fare grunnet fravær. Hvis en slik ordning mot formodning skulle

469

forekomme, må den være proporsjonal når det gjelder timetall.

470

•

Foresatte som ønsker oversikt over elevenes fravær og oppmøte skal få dette

471

dersom eleven er under 18 år. Lærer, skole eller skoleeier skal varsle foresatte om

472

elevens fravær dersom de finner dette hensiktsmessig.
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473

•

Ved høyt fravær som stammer fra sykdom eller annet dokumentert fravær, skal

474

elever tilbys ekstraundervisning. Denne undervisningen kan foregå før skoletiden

475

eller i studietimer. Dersom ekstraundervisningen innfrir kriteriene og godkjennes,

476

bør eleven kunne få fjernet fraværet tilsvarende gjenopptatt undervisningstid.

477

•

478
479

Elever og lærlinger som tar førerkort under videregående skal få gyldig fravær
for all obligatorisk kjøreopplæring.

•

Kvalifisert helsepersonell skal kunne gi dokumentert fravær ved sykdom. Eleven

480

selv, foresatt hvis eleven er under 18, skal selv kunne dokumentere opptil to (2)

481

dager sykdom i skoleåret. Dette dokumenteres med egenmelding.

482

•

483
484

Samenes nasjonaldag skal være gyldig fravær på lik linje med Norges
nasjonaldag.

•

485

Mengden fravær en elev har skal ikke påvirke muligheten til å få legeerklæring
eller annen gyldig dokumentasjon på fravær dersom eleven har behov for det.

486

B.3.4 Fleksible overgangsordninger

487

Elevorganisasjonen mener at:

488

•

489
490

Elever som ønsker å ta påbygg som gir generell studiekompetanse parallelt med
yrkesutdanningen, skal ha mulighet til det.

•

Det skal finnes en fleksibel overgangsordning slik at elever med påbegynt

491

program for studiespesialisering skal kunne fortsette opplæringen innen

492

yrkesfag.

493

B.3.5 Privatistordning

494

En fleksibel opplæring sikrer best mulig opplæring for flest mulig. Det er derfor viktig at

495

privatistordningen er gratis, slik at flere kan benytte seg av den.

496

Ikke alle elever vet hva de vil gjøre etter videregående, og mange ender opp med å

497

velge fag som det i etterkant ikke viste seg å være hensiktsmessig for videre studier.

498

Dette er fordi noen fag, eksempelvis fysikk, er nødvendig for enkelte studieretninger og

499

valget man tok på VG1 skal ikke hindre elevene i å søke med førstegangsvitnemålet.

500

Elevorganisasjonen mener at:

501

•

Privatistordningen skal være gratis.

502

•

Det skal være gratis eksamen ved første forsøk for privatister.

503

•

Det skal åpnes for at privatister kan møte opp på skolen i perioden før eksamen

504

der en lærer kan hjelpe dem med deler av leselisten og læreplanmål de ikke

505

forstår.

506

•

Privatistordningen bør legge opp til at man skal kunne ta opp fag inntil to år etter

507

videregående, og likevel kunne få karakteren på førstegangsvitnemålet,

508

forbeholdt man ikke har tatt faget før.

509

•

Man skal få en dag gyldig fravær som forberedelse til privatisteksamen.
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510

B.3.6 Aktivitetsdager

511

Elevorganisasjonen mener at:

512

•

Det skal tilbys minst to aktivitetsdager i skoleåret.

513

•

Skolens elever skal aktivt ta del i å arrangere aktivitetsdagene.

514

B.3.7 Bruk av inntjente midler

515

I tilfeller der skolearbeid utført av enkelte studieretninger gir inntekter, for eksempel

516

ved utplassering og elevbedrift/ungdomsbedrift, skal det ikke være opp til lærerne eller

517

skolens ledelse å bestemme hva disse inntektene skal brukes til,og hvilke

518

studieretninger som skal forvalte inntektene.

519

Elevorganisasjonen mener at:

520

•

521

Inntjente midler skal forvaltes av studieretningen som har stått for inntjeningen,
og skal brukes til videreføringen av denne studieretningens arbeid.

522

B.3.8 Fleksibelt vitnemål og fagbrev

523

Elevorganisasjonen mener at:

524

•

Videregående opplæring skal være fleksibelt, med mulighet for å tilpasse hvor

525

lang tid man vil bruke på å opparbeide seg et vitnemål eller kompetansebevis,

526

og hvor lang tid man vil bruke på å fullføre.

527
528

B.3.9 Rett til å fullføre
•

529

Elever skal ha en rett til å fullføre videregående skole med yrkes- eller
studiekompetanse.

530

B.4 Vurdering

531

B.4.1 Formålet med vurderingen

532

Det viktigste formålet med vurdering er at elevene skal lære å utvikle seg på bakgrunn

533

av tilbakemeldinger. Det skal være klare vurderingskriterier som elevene er kjent med.

534

Elevene må delta i drøfting av kriteriene som ligger til grunn i den enkelte

535

vurderingssituasjon. Vurderingsformen som benyttes underveis og som sluttvurdering,

536

har stor innflytelse på hvordan opplæringen legges opp.

537

Elevorganisasjonen mener at:

538

•

Elevene skal ha reell medbestemmelse når vurderingsform velges.

539

•

Anmerkninger skal ikke påvirke elevenes karakter i et fag.

540

•

Vurderinger skal fremme læring.

541

•

Standpunktkarakterene skal reflektere i hvilken grad eleven har nådd målene i

542

læreplanen, og gjenspeile elevens prestasjoner gjennom skoleåret. Disse

543

karakterene er utgangspunkt for inntak til jobb og videre utdanning.
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544

•

545

Det er viktig å kontrollere at elevene ikke vurderes etter urettferdige faktorer, slik
som trynefaktor.

546

•

Elevene må ha en reell klagerett, der måloppnåelsen kan dokumenteres.

547

•

Vurderingskriterier skal ligge vedlagt under enhver vurderingssituasjon.

548

B.4.2 Underveisvurdering og skriftlig tilbakemelding

549

Underveisvurderingen har som formål å motivere elevene til å utvikle seg faglig

550

gjennom å bearbeide tilbakemeldingene fra faglærer.

551

Elevorganisasjonen mener at:

552

•

553
554

Tilbakemeldingene underveis skal ikke summeres for å utgjøre
standpunktkarakter.

•

Når eleven får tilbakemelding i form av en karakter, skal det følge med en skriftlig

555

vurdering som begrunner karakteren og gjør eleven kjent med hvordan de kan

556

forbedre seg.

557

•

558

Halvårskarakteren skal ikke utgjøre en bestemt prosentandel av
standpunktkarakteren.

559

•

Det må være en maksgrense på antall vurderinger per uke.

560

•

Hver skole skal legge bedre opp til bedre kommunikasjon mellom lærere og

561

sørge for at store vurderinger ikke kommer for tett opptil hverandre.

562

B.4.3 En ny sluttvurdering

563

Dagens system for underveis- og sluttvurdering er ikke tilfredsstillende. Dagens

564

eksamensordning og praksis for fastsetting av standpunktkarakterer beskytter ikke

565

elevenes rettssikkerhet i tilstrekkelig grad, og gir grobunn for forskjellig praksis rundt

566

setting av karakterer på skolene.

567

Elevorganisasjonen mener at:

568

•

Dagens eksamensordning må fjernes.

569

•

Det må innføres et nytt vurderingssystem som ivaretar elevenes rettssikkerhet,

570

gir elevene en vurdering som fremmer læring, setter et skarpere skille mellom

571

underveis- og sluttvurdering, samt sikrer en lik og rettferdig karaktersetting på

572

alle skoler.

573

•

Trekkordningen for eksamen i VG1 skal fjernes.

574

•

Det nye vurderingssystemet/eksamensformen som innføres skal være mer

575
576

forutsigbar enn det dagens eksamensform er.
•

577
578

Eksamen skal være likt for alle. Det skal ikke være slik at noen ender opp med
flere eksamenskarakterer på vitnemålet enn andre.

•

Hver enkelt studie skal ha oppsatte eksamensfag som er relevante.

579

B.4.4 Tilpasninger og alternativer til eksamen

580

Elevorganisasjonen mener at:
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581

•

582

Det positivt at man prøver ut nye vurderingsformer for eksamen, for eksempel
med lengre forberedelsestid og tilgang til hjelpemidler ved muntlig eksamen.

583

•

Det er viktig at utprøvingen skjer i samarbeid med elevene og lærlingene.

584

•

Det skal være valgfritt om eleven vil gjennomføre skriftlig eksamen digitalt, ved

585

bruk av tekstbehandlingsprogram, eller for hånd. Denne ordningen skal gjelde

586

for alle elever.

587

•

Hver enkelt elev skal få lov til å velge sin eksamensform.

588

•

Elever skal få god informasjon om mulige eksamensmodeller.

589

•

Elever skal få mulighet til prøveeksamen i mulige eksamensmodeller i god tid før

590

eksamen.

591

•

Eksamensperioden skal være over før russetiden.

592

•

Det skal være tillatt å høre musikk som man har lastet ned på forhånd under

593

skriftlig eksamen.

594

B.4.5 Heldagsprøver

595

Elevorganisasjonen mener at:

596

•

597

Det bør åpnes for en mulighet for eleven til å få ekstra undervisning i fagene den
skal opp til, slik at eleven er bedre utrustet før prøvene.

598

•

Heldagsprøver skal gjennomføres på skoledager.

599

•

Det skal avholdes forberedelsesdager i avgangsfag heldagsprøver avholdes i.

600

B.4.6 Karakter varsel

601

Elevorganisasjonen mener at:

602

•

Elevene skal ha krav på å få skriftlig varsel om nedgang i karakterer fra 1. termin

603

til 2. termin. Denne varslingen skal finne sted på et tidspunkt hvor det er mulig å

604

beholde karakteren eleven fikk i 1. termin.

605
606

B.4.7 Anonym vurdering

607

For å sikre en uavhengig vurdering skal elever ved større skriftlige prøver vurderes

608

anonymt.

609

Elevorganisasjonen mener at:

610

•

Elevnummer kan brukes i form av anonym vurdering.

611

•

Eksamen skal vurderes anonymt.

612

•

Sensorene under muntlig eksamen skal være eksterne, og faglærer skal ikke ta

613

del i vurderingen.

614

B.4.8 Tverrfaglig eksamen og fagprøve

615

Elevorganisasjonen mener at:
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616

•

617
618

Den tverrfaglige eksamen skal foregå over flere dager, og det skal fastsettes en
nedre og øvre grense for hvor lang tid den skal vare.

•

619

Eksamenen skal vurdere et bredt spekter av praktiske og teoretiske ferdigheter
innenfor det aktuelle løpet.

620

B.4.9 Klagerett

621

Dagens klageordning er ikke tilfredsstillende. Alle karakterklager skal behandles av

622

personer som ikke er tilknyttet den aktuelle faglærer.

623

Elevorganisasjonen mener at:

624

•

Klageretten må utvides til å gjelde midtterminskarakteren på VG2 yrkesfag og

625

VG3 studiespesialiserende. Dette er for å sikre at elever som er avhengig av

626

midtterminskarakterene for videre utdanning, eksempelvis i intervjuprosessen

627

for lærebedrifter, også får retten til å klage på karakterene sine.

628

•

629
630

Skriftlig og muntlig eksamen bør likestilles når det kommer til muligheten for å
klage på vurderingen.

•

Muntlig eksamen skal filmes og utleveres til eksamenskandidaten etter endt

631

vurderingssituasjon. Filmen skal videre kunne brukes som bevismateriale i en

632

eventuell klagesituasjon. Eleven skal kunne reservere seg mot slik filming.

633

B.4.10 Karakterer i orden og adferd

634

Elevorganisasjonen mener at:

635

•

636
637

ved slutten av hver termin ved eventuell nedsettelse av karakteren.
•

638
639

Eleven skal få en skriftlig redegjørelse for vurderingsgrunnlaget i orden og atferd
Det bør være to separate karakterer for orden og atferd fordi de representerer to
vidt forskjellige aspekter ved elevens oppførsel.

•

640

Både elever og lærere skal ha en grundig orientering som forklarer praksis for
hva som påvirker ordens- og atferdskarakterene til den enkelte elev.

641
642

B.4.11 Karakterer i barneskolen

643

Elevorganisasjonen mener at:

644

•

Det skal ikke gis karakterer i noen fag i barneskolen, men heller skriftlig og

645

muntlig vurdering slik at elever i barneskolen blir kjent med

646

vurderingssituasjoner og tilbakemeldinger.

647

B.4.12 Dokumentasjon i vurderingen

648

Elevorganisasjonen mener at:

649
650

•

Elever i videregående opplæring og i ungdomsskolen skal få et tilbud om
gjennomgående dokumentasjon i skoleløpet.
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651

•

652
653

dokumenteres løpende.
•

654
655

Gjennomgående dokumentasjon innebærer at praktisk arbeid i skolen skal
Om lærlingen ikke oppnår fag/svennebrev, kan dokumentasjonen vurderes og
sammenfattes til et kompetansebevis.

•

Skoleeier skal ha en tilretteleggingsplikt i for gjennomgående dokumentasjon,

656

og gi elevene tilstrekkelig med verktøy og oppfølging i arbeidet med

657

dokumentasjon.

658

B.4.13 Trygge rammer rundt vurderingen

659

Det er flere elever som opplever intens stress rundt vurderinger og mye av dette

660

stammer fra mangel rundt regelverk. Det er enkle tiltak som kan forbedre hverdagen til

661

mange og gjøre vurderingssituasjoner bedre.

662

Elevorganisasjonen mener at:

663

•

Alle vurderinger skal ha tilsendt vurderingskriterier minst to uker før

664

•

Elever skal maks ha 3 prøver på en uke

665

•

Elever skal ha rett til å ta en vurdering etter oppsatt datoen hvis man har gyldig

666
667

fravær
•

Alle elever skal ha en prøveplan for semesteret

668

C: Trivsel i skolen

669

C.1 Elevenes trivsel

670

C.1.1 Psykososialt miljø

671

Elevorganisasjonen mener at:

672

•

673
674

Det skal finnes et system på hver enkelt skole, hvor elevene på en trygg og
anonym måte kan evaluere skolehelsetjenesten.

•

Skoleeier skal gjennomføre anonyme undersøkelser for å kartlegge det

675

psykososiale miljøet blant elevene. Hyppigheten av undersøkelsen kan endres ut

676

ifra forholdene i fylkene og kommunene.

677

•

678

Hver enkelt skole skal ha en handlingsplan for å forbedre skolemiljøet.
Handlingsplanen og oppfølgingen av den skal utvikles i samråd med elevrådet.

679

•

Lærere skal aktivt oppsøke ensomme elever.

680

•

Elever skal være en aktiv part i kampen mot ensomhet og mobbing.

681

•

Elever som har benyttet seg av tilbud fra PPT skal få mulighet til å fortsette med

682
683

det i læretiden.
•

Faglig leder og lærling skal sammen kunne opprette et samarbeid med PPT.

684

C.1.2 Skolehelsetjenesten

685

Elevorganisasjonen mener at:
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686

•

Skolehelsetjenesten i videregående skal være drevet av fylkeskommunen.

687

•

Alle skoler skal være tilknyttet en skolehelsetjeneste som omfatter lege,

688

helsesøster, psykolog, miljøterapeuter og pedagogisk-psykologisk-tjeneste.

689

Denne skal i samarbeid med lærere, administrasjon og elevråd sørge for

690

informasjon og økt bevisstgjøring rundt psykisk helse.

691

•

Elever og lærlinger skal tilbys gratis tannhelsetjeneste.

692

•

Elever og lærlinger med lærevansker skal ha tilgang til et gratis hjelpetilbud.

693

•

Lærlinger skal kunne benytte seg av skolehelsetjenesten ved skolen de gikk på

694
695

mens de er i lære.
•

696

Elever og lærlinger skal kunne gi anonym vurdering av helsesøster hvis de føler
at dette er nødvendig.

697

•

Psykisk helse må likestilles med fysisk helse i læreplanene og i skolen for øvrig.

698

•

Det skal være en helse sykepleier i 100% stilling per 250. elev.

699

•

Alle skoler skal ha psykolog i minimum 80% stilling pr. 500. elev. Dette burde

700
701

samordnes med skolehelsetjenesten.
•

Samhandling på tvers av tjenester er et godt tiltak for å øke kompetansen på

702

ungdomshelse. Derfor er det viktig at tjenester utenom den ordinære

703

skolehelsetjenesten kan være fysisk til stede på skolen. Dette kan være, men er

704

ikke begrenset til, BUP, Oppfølgingstjenesten og barnevernet.

705

•

Skolehelsetjenesten skal kunne henvise til ABUP (Akutt barne- og

706

ungdomspoliklinikk) og BUP (Barne- og ungdomspoliklinikk), dersom en ser

707

problemer skolehelsetjenesten ikke kan hjelpe til med.

708

•

709
710

tilgjengelig.
•

711
712
713

Alle skoler skal ha et tilbud om avslapningsrom, hvor skolehelsetjenesten er lett
Det skal være tilbud om gratis hjernehinne vaksine til alle lærlinger og elever ved
videregående skoler.

C.1.3 Velferdstiltak
•

714

Nav skal tilby veiledning og oppfølging for elever som er i fare for å falle ut av
skolen.

715

C.1.4 Rådgivningstjenesten

716

Elevorganisasjonen mener at:

717

•

718
719

kompetanse
•

720
721

Rådgivningstjenesten skal i større grad utfordre de tradisjonelle skillene mellom
kjønn og bidra til økt refleksjon rundt dette i valg av utdanning.

•

722
723

Rådgivningstjenesten i skolen må styrkes ved å stille klare krav til formell

Utdanningstilbudet for rådgivere må forbedres. Flere institusjoner må tilby
rådgiverutdanning.

•

Etterutdannings tilbudet for rådgivere må forbedres.
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724

•

725
726

anonym måte kan evaluere rådgivningstjenesten.
•

727
728

Det må finnes et system på hver enkelt skole hvor elevene på en trygg og
Rådgivningstjenesten må styrkes gjennom bedre samarbeid mellom rådgivere
på de forskjellige skolene.

•

729

Alle skoler skal ha en sosialpedagogisk rådgiver og en yrkes- og
utdanningsrådgiver. Disse rollene trenger ikke være adskilt.

730

•

Læreren må få en større rolle i elevenes rådgivning.

731

•

Lærerne må få opplæring i yrkes- og utdanningsvalg.

732

•

Lokale karrieresentre og nettbaserte rådgivningstjenester er et godt supplement

733
734

til rådgivningstjenesten, men må ikke erstatte rådgivningstjenesten i skolen.
•

735
736

En yrkes- og utdanningsrådgiver skal gi elever veiledning og hjelp i valg av
studieretning, linje og valgfag.

•

Yrkes- og utdanningsrådgivere skal gi yrkesorientering og individuell rådgivning i

737

spørsmål om yrkesvalg. Rådgiverne skal ha et nært samarbeid med næringslivet,

738

slik at de hele tiden er klar over utviklingen i arbeidsmarkedet.

739

•

740
741

og utdanningsrådgivere.
•

742
743

•
•

Rådgiver må med jevne mellomrom oppdatere sin kompetanse innenfor sitt
rådgivningsfelt, samt nye linjer og utdanningstilbud.

•

748
749

Sosialpedagogiske rådgivere skal hjelpe elever med personlige og sosiale
vansker.

746
747

Sosialpedagogiske rådgivere skal i samarbeid med alle skolens aktører arbeide
med å forbedre det psykososiale miljøet på skolen.

744
745

Det skal settes et minimumskrav til kompetanse og utdanning for alle nye yrkes-

Det må finnes etter- og videreutdanningstilbud for rådgivere lokalt, både for
sosialpedagogisk rådgivning og yrkes- og utdanningsrådgivning.

•

Rådgivere skal forholde seg objektiv til eleven i alle sammenhenger. Det

750

forutsettes at rådgiver er løsningsorientert, og at rådgiver, så langt det er

751

hensiktsmessig, oppfyller elevens ønsker.

752

C.1.5 Regionale og nasjonale rådgivnings sentre

753

Elevorganisasjonen mener at:

754

•

755
756

Det skal opprettes sentre for rådgivere der de kan få kortere skoleringer eller
lengre etterutdanning.

•

På regionalt plan bør skoleringene være over kortere perioder der rådgiverne i

757

første omgang møtes for å dele erfaringer. På nasjonalt plan skal det opprettes

758

sentre hvor det kontinuerlig skal tilbys skoleringer og etterutdanning for

759

rådgivere. Det skal også være erfarne rådgivere som via telefon kan hjelpe

760

rådgivere ved PC.

761

C.1.6 Mobbeombud

762

Elevorganisasjonen mener at:
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763

•

Alle fylkeskommuner skal ha et mobbeombud.

764

•

Mobbeombudet skal jobbe med å forebygge mobbing, og bistå skoler og elever

765
766

hvor skolen ikke evner å få slutt på mobbingen.
•

767

Mobbeombudet skal ha muligheten til å ilegge skolen bøter hvis mobbingen ikke
blir fulgt opp på tilstrekkelig måte.

768

•

Mobbeombudet skal rådføre og skolere beredskapsteamene i deres arbeid.

769

•

Det skal opprettes mobbeombud i alle kommuner, som skal være tilgjengelig for

770

grunnskoler.

771

C.1.7 Elev- og lærlingombud

772

Elevorganisasjonen mener at:

773

•

Alle fylkeskommuner skal ha elev- og lærlingombud.

774

•

Elev- og lærlingombud skal blant annet bevisstgjøre elever og lærlinger om

775

deres rettigheter, og bistå i klagesaker.

776

•

Elev- og lærlingombud skal drive skolering av elever og elevråd.

777

•

Det skal opprettes et elevombud for elever i grunnskolen.

778

C.1.8 Rettighetstjeneste

779

Elevorganisasjonen mener at:

780

•

781
782

kompetanse.
•

783
784

Tjenesten skal være et lavterskeltilbud som elever kan benytte seg av i alle
anliggende saker.

•

785
786

Elever skal ha tilgang på en ekstern rettighetstjeneste som kan bistå med juridisk

Rettighetstjenesten skal ha som formål å oppklare lovverket for elever, og skal
være tilgjengelig over telefon og internett.

•

Det skal være anledning for elever å stille spørsmål anonymt.

787

C.1.9 Beredskapsteam

788

Elevorganisasjonen mener at

789

•

Det skal etableres et beredskapsteam for mobbing i alle kommuner.

790

•

Beredskapssystemet har som formål å forebygge mobbing på et lokalt nivå og

791

sikre at kommunen har gode strategier for å håndtere mobbesaker.

792
793

C.2 Fysisk arbeidsmiljø

794

C.2.1 Elevenes «arbeidsmiljølov»

795

Elevenes arbeidsmiljøbestemmelser, hjemlet i Opplæringslovens kapittel 9a, stiller klare

796

krav til elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Dersom det skal være samsvar
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797

mellom lovtekst og skolenes faktiske tilstand, trengs kraftig opprustning og ombygging

798

av skolene.

799

Elevorganisasjonen mener at:

800

•

Stortingets finansieringsordning for skolebygg må forbedres.

801

•

Offentlige myndigheter må finne ut hvor mye det koster å ruste opp

802

skolebygningene i samsvar med kapittel 9a, og det må bevilges midler

803

tilsvarende kostnadene for opprustning.

804

•

Dagens tilsynsordning for elevenes arbeids- og skolemiljø må overlates til

805

Arbeidstilsynet eller et eget kvalitetsorgan for grunnopplæringen for å sikre at

806

elevenes arbeids- og læringsmiljø blir ivaretatt.

807

C.2.2 Fysiske arbeidsforhold

808

Elevorganisasjonen mener at:

809

•

Elever skal ha et arbeidsmiljø som fremmer læring, helse, trivsel og sikkerhet.

810

•

Skolebygningene skal være utrustet med moderne og lett tilgjengelig utstyr til

811

opplæringen.

812

•

Sanitærprodukter skal være lett tilgjengelig på skolen og tilbys gratis.

813

•

Når nye skoler bygges og eksisterende skolebygg rehabiliteres, må prinsippene

814
815

fastlagt i lov og læreplan ligge til grunn.
•

Elever skal ha en skole som tilpasser seg den enkelte elevs behov og

816

forutsetninger. Om punktet ikke følges, skal stedet stenges og en midlertidig

817

løsning tre i kraft etter kort tid. Samtidig skal planlegging av en ny endelig

818

løsning starte. Alle de berørte skal informeres av skolens ledelse om hva som blir

819

gjort.

820

•

Alle skoler skal ha en hjertestarter i umiddelbar nærhet til elevene.

821

•

Elever bør ha opplæring i bruk av hjertestarter og grunnleggende

822
823

førstehjelpskurs
•

824
825

elever og lærere.
•

826
827

Nye skoleanlegg skal utformes i samarbeid med relevante aktører, blant dem
Skolebygget skal gi rom for ulike idretts- og fritidsaktiviteter og velferdstiltak for
elevene.

•

Elevene skal disponere lokaler i skolen til arbeid med elevråd og annet. Lærernes

828

arbeidsplasser skal lokaliseres i arbeidsenheten, slik at elevene og lærerne hele

829

tiden kan komme i kontakt med hverandre.

830

•

Ved utbyggelse av skoler hvor man går for en åpen løsning, eksempelvis

831

baseskole, skal det være en nærliggende skole med et annet pedagogisk

832

alternativ spesielt for elever med konsentrasjonsvansker og/eller andre vansker

833

som utfordrer læringsprosessen.

834

C.2.3 Universell utforming
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835

Elevorganisasjonen mener at:

836

•

Skolen skal være utviklet slik at alle har mulighet til å yte sitt beste i opplæringen.

837

•

Bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede skal stille på lik linje med annen

838

ungdom i opplæringen. Dette innebærer et miljø og en skolebygning som

839

fremmer selvstendighet og minsker behovet for spesielle/personlige

840

hjelpemidler.

841

•

Å ta vekk en med funksjonsnedsettelse eller funksjonshemming fra

842

læringssituasjonen skal ikke forekomme uten at en god faglig begrunnelse ligger

843

til grunn.

844

C.2.4 Skolens størrelse og beliggenhet

845

Elevorganisasjonen mener at:

846

•

Studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram bør kombineres i

847

samme institusjon. Det er uheldig å dele studieretningene opp i avdelinger med

848

større avstander.

849

•

Skolesammenslåinger som blir gjennomført som innsparingstiltak i

850

fylkeskommunene og kommunene er negativt fordi det slår negativt ut på

851

tilpasset opplæring, elevdemokrati og skolemiljø.

852

•

853

Man skal unngå å sentralisere skoletilbudet, og det skal være et bredt linjetilbud
ved skoler i fylker med en desentralisert skolestruktur.

854

C.2.5 Tobakk på skolen

855

Elevorganisasjonen mener at:

856

•

Alle barn og unge har rett til et tobakksfritt miljø.

857

•

All tobakk, både snus og røyk, bør være forbudt i skoletiden.

858

•

Det bør satses mer på tobakksforebyggende arbeid.

859

C.2.6 Mat i skolen

860

God næring er essensielt for å sikre god læring. Derfor skal alle elever få tilbud om

861

gratis frukt og grønnsaker på skolen. Skolen skal fremme et sunnere kosthold gjennom

862

å også ha et sunt og variert kantineutvalg.

863

Elevorganisasjonen mener at

864

•

865
866

Skolen skal tilby gratis lunsj i skolen hver dag, med vegetarisk, vegansk og halal
alternativ.

•

867

Det skal være en kantine på hver skole, der det også skal være et tilbud med
varm mat hver dag.

868

•

Skolen skal tilby gratis frokost hver dag med sunt innhold og god variasjon.

869

•

Kantiner i skolen skal ha et tilrettelagt og tilstrekkelig tilbud til alle allergier og

870
871

intoleranser.
•

Alle elever skal få gratis frukt på skolen for å fremme et sunnere kosthold.
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872

•

Alle kantiner i den videregående skolen skal være offentlig driftet. Det eneste

873

unntaket som kan gjøres er om skolen ønsker å inngå avtaler med

874

attføringsbedrifter.

875

C.2.7 Bærekraftige skolehverdager

876

For å oppnå en bærekraftig skolehverdag i dagens samfunn gjenstår det en rekke tiltak

877

på veien. Dette er en skole som alltid tenker på miljøets beste ved alle avgjørelser.

878

Elevorganisasjonen mener at:

879

•

Alle skoler skal nedsette et tiltak for energiøkonomisering.

880

•

Alle skoler skal prøve å gjenvinne mest mulig.

881

•

Skoler skal gjennom digitalisering redusere bruken av papir og printer.

882

•

Skolen skal resirkulere matavfall, papir og andre mulige resirkulerbare materialer.

883

•

Det burde legges vekt på å reparere ting i arbeidslivsfag og i kunst og håndverk.

884

C.3 Læringsmiljø

885

C.3.1 Klassedelingstall

886

Elevorganisasjonen mener at:

887

•

888
889

Ved lov skal det ikke være mer enn 20 elever per gruppe ved
studieforberedende linjer og ungdomsskolen.

•

890

På yrkesfaglige studieretninger skal grensen være 15 elever for alle fag, med
unntak av visse undervisningssituasjoner.

891

C.3.2 Skolebibliotek

892

Elevorganisasjonen mener at:

893

•

894
895

av eksterne aktører.
•

896
897

Det skal være et bibliotek av god standard på alle skoler. Dette kan være drevet
Biblioteket skal ha et bredt og oppdatert utvalg av både faglitteratur og
skjønnlitteratur tilgjengelig.

•

898

Skolebibliotekene skal utformes med fremtidsrettet utstyr som fremmer kreativ
læring.

899

•

Bøkene bør være tilgjengelig i digital versjon, hvis det er mulig.

900

•

Biblioteket bør ha datamaskiner med internettilgang tilstrekkelig nok for én

901
902

klasse.
•

903
904
905
906

Biblioteket skal være åpent og tilgjengelig for alle skolens elever i løpet av hele
skoledagen alle skoledager.

•

Biblioteket skal ha en ansatt bibliotekar som skal være der i bibliotekets
åpningstid.

C.3.3 Reklame i skolen
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907

Elevorganisasjonen mener at:

908

•

Lærebøker skal ikke være reklamefinansiert av kommersielle aktører.

909

•

Undervisningsmateriell som ikke har en pedagogisk funksjon, kan være

910

reklamefinansiert.

911

C.3.4 Økte ressurser til pedagogisk ledelse

912

Elevorganisasjonen mener at:

913

•

Pedagogisk ledelse i administrasjonen skal få økte ressurser.

914

•

Det skal være en ledelsesstruktur i skolen som består av en pedagogisk og en

915

administrativ leder som er underordnet rektor.

916

C.3.5 Føring av anmerkninger

917

Elevorganisasjonen mener at:

918

•

919
920

Her skal det stå om dette er en atferds- eller ordensanmerkning.
•

921
922

Læreren må gi eleven skriftlig begrunnelse på hvorfor han/hun får anmerkning.
Grunnlaget for å få anmerkninger skal stå skriftlig i et ordensreglement før
anmerkninger kan gis.

•

923

Læreren skal også klart og tydelig si ifra om anmerkningen muntlig. Dette skal
skje før den blir gitt, med forklaring.

924

C.3.6 Systematisk evaluering for skoleutvikling

925

Alle skoler bør ha ordninger for systematisk anonym evaluering slik at man kan få

926

oversikt på skolens situasjon fra skoleledelsen, lærere og elever.

927

Elevorganisasjonen mener at:

928

•

Det skal opprettes en styringsgruppe som arbeider med skoleutvikling i hver

929

fylkeskommune og kommune. Disse gruppene skal følge arbeidet med

930

skoleutvikling som skjer internt på skolene, og bidra til erfaringsutveksling

931

mellom skolene.

932

•

Elevene skal være godt representert i styringsgruppen.

933

D: Faglig innhold

934

D.1 Språk i skolen.

935

D.1.1 Språk

936

Elevorganisasjonen mener at:

937

•

Det bør være et økt fokus på språkopplæringen.

938

•

Tegnspråk skal tilbys i flere skoler og skal likestilles med andre fremmedspråk i

939

både ungdomsskolen og videregående.
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940

•

941
942

fordypende språkfag på skolen.
•

943
944

•
•

Språkfag skal være et tilbud for elever ved alle skoler, også de av mindre
størrelse.

•

949
950

Valg av tegnspråk eller arbeidslivsfag skal ikke gjøre at du må ta et ekstra år med
språkfag på videregående.

947
948

Elever som tar tegnspråk på ungdomsskolen skal ikke trenge å ta 3 år
fremmedspråk på vgs.

945
946

Elevene skal få tilbud om undervisning i grunnleggende tegnspråk som et

Det skal være mulig å erstatte fremmedspråk med andre alternativer på
videregående.

•

951

Arbeidslivsfag skal være et tilbud på lik linje med språkfagene (som tysk, fransk
og spansk) på alle ungdomsskoler.

952

D.1.2 Samisk og kvensk i skolen

953

Samer er Norge urfolk og kvener er en nasjonal minoritet. Deres kultur og historie burde

954

derfor være noe alle elever i Norge kjenner til. Samtidig må elever med samisk eller

955

kvensk bakgrunn ha sterkere rettigheter til opplæring på deres språk og premisser,

956

også språkløse samiske og kvenske elever. Norske elevers kunnskapsnivå om vårt eget

957

urfolk må løftes.

958

Elevorganisasjonen mener at:

959

•

960
961

særlig gjennom praktisk-estetiske fag.
•

962
963

•
•

Retten til undervisning og læremidler på samisk og kvensk for samisk- og
kvenskspråklige elever skal ivaretas i hele utdanningsløpet.

•

968
969

Det skal tilbys samisk språkopplæring for alle videregående elever i samiske
distrikter. Dette skal tilbys uavhengig av kulturell bakgrunn.

966
967

Samisk og kvensk historie skal videreformidles gjennom historie- og
samfunnsfaget.

964
965

Samisk og kvensk språk og kultur skal ivaretas av læreplaner og undervisning,

Språkløse samer og kvener må få tilbud om språkopplæring for å ivareta deres
språk og kultur.

•

970

Samiske og kvenske skoler og språkintuisjoner må opprettholdes og finansieres
tilstrekkelig.

971

D.1.3 Sidemål

972

Elevorganisasjonen mener at:

973

•

974

Norskfaget skal inneholde undervisning i nynorsk, bokmåls og samisk
kulturhistoriske betydning, litteratur og språk.

975

•

Det skal kun være én karakter i skriftlig norsk.

976

•

Sidemål kan være et valgfag på videregående. Det skal gis tilleggspoeng for et

977

slikt fag.
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978

D.1.4 Skriftspråk

979

Elevorganisasjonen mener at:

980

•

Alle elever skal ha retten til å velge sitt eget Hovedmål.

981

•

Alle lærebøker skal være tilgjengelig på begge skriftspråk, samt samisk, til

982

samme pris. Det skal behovsprøves slik at alle elevene får lærebøker på valgt

983

hovedmål.

984

•

Det skal ikke finnes språkdelte læremidler.

985

•

Skolens økonomi skal ikke stå i veien for at elevene får lærebøker på valgt

986

hovedmål.

987

D.1.5 Språklig likebehandling

988

Elevorganisasjonen mener at:

989

•

Elever med minoritetsbakgrunn skal sikres tilrettelagt språkopplæring.

990

•

Elever med minoritetsbakgrunn må sikres rett til fullverdig opplæring i sitt

991
992

morsmål om de ønsker det.
•

Flerspråklige og tospråklige elever og elever med lese- og skrivevansker skal

993

kunne ha sidemål på grunnskolen, men senere skal de ha mulighet til å søke

994

fritak i sidemål i videregående opplæring.

995

•

Særskilt norskopplæring skal i større grad sikres.

996

D.1.6 Kartlegging av språkferdigheter

997

Elevorganisasjonen mener at:

998

•

999

Det skal lages nasjonale retningslinjer for å sikre elever med minoritetsbakgrunn
en virkelighetsnær tilpasset opplæring og utvikling av norskferdigheter.

1000

D.2 Læreplaner

1001

D.2.1 Fagvalg

1002

Elevenes mulighet til å velge fag er en viktig del av tilpasset opplæring. Elever bør i

1003

større grad enn i dag kunne velge hvilke fag de skal ha.

1004

Elevorganisasjonen mener at:

1005

•

1006
1007

fagområde, og for elever som ønsker å besøke flere fagfelt.
•

1008
1009

1012

Fag på skolen bør være lagt opp på en måte som gjør dem relevante for
hverandre.

•

1010
1011

Skolen skal tilby fag som legger til rette for elever som vil fordype seg i et

Antall timer programfag for elever ved studieforberedende linjer skal økes og
prioriteres over fellesfag.

•

Det skal innføres valgfrie innføringsfag i videregående skole, der elever som
ønsker det skal kunne ta igjen fag fra ungdomsskolen.
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1013

D.2.2 Fornyede læreplaner

1014

Den norske skolen står bom stille i et samfunn som spurter inn i fremtiden. Læreplanene

1015

kan ikke være de samme i dag, som de var for fem år siden - de må fornyes. Norske

1016

elever må ha mulighet til å i dybden i stedet for kun ha tid til overflatelæring. For at

1017

dette skal være mulig må det kuttes i antall kompetansemål.

1018

Elevorganisasjonen mener at:

1019

•

Læreplanene skal legge til rette for at elevene kan gå i dybden i fagene.

1020

•

Læreplanene skal gi rom for elevmedvirkning i alle fag.

1021

•

Læreplanene skal inneholde fag som sørger for sosial utvikling,

1022
1023

medmenneskelighet og personlig økonomistyring.
•

Overflødige kompetansemål skal kuttes fra læreplanene.

1024

D.2.3 Praktiske og estetiske fag

1025

Praktiske og estetiske fag skal styrkes for å stimulere til økt læring i alle fag, økt

1026

motivasjon hos den enkelte elev, samt oppfordre til å utnytte praktiske evner og

1027

kreativitet. Elevene må gjøres klar over sine praktiske og estetiske ferdigheter, slik at de

1028

kan ta reflekterte valg av videre utdanning på et bredt grunnlag.

1029

Elevorganisasjonen mener at:

1030

•

Praktiske og estetiske fag skal styrkes.

1031

•

De estetiske fagene må gjøres mer virkelighetsnær arbeidslivet, spesielt det

1032

internasjonale markedet, og sette fokus på at elevene alene velger og

1033

gjennomfører prosjekter.

1034

•

Opplæringen innen estetiske linjer bør legge til rette for at elevene skal lykkes.

1035

•

Det bør legges mer fokus på elevstyrte prosjekter innen de estetiske linjene i den

1036
1037

videregående opplæringen.
•

I mat og helse bør skolene legge opp til mer fokus på vegetar og vegansk mat.

1038

D.2.4 Realfag i skolen

1039

Elevorganisasjonen mener at:

1040

•

Det må utredes nye muligheter for økt rekruttering til realfagene.

1041

•

Det skal være mulig å velge fordypning i realfag som et alternativ til

1042
1043

fremmedspråk.
•

Yrkesfagelever som ønsker det skal på, lik linje med studiespesialiserende elever,

1044

ha mulighet til å velge R-, S-, eller T-matte, samt fysikk 1 og 2, biologi 1 og 2 og

1045

kjemi 1 og 2 som et supplement til opplæringen.

1046

•

2P-faget må revideres med mål om å bli mer virkelighetsnært og praktisk.

1047

D.2.5 Filosofiske dialoger i klasserommet

1048

Filosofiske dialoger i klasserommet har vist seg å ha gode ringvirkninger for ferdigheter

1049

i fag som norsk, andre språkfag og matematikk.
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1050
1051

Elevorganisasjonen mener at:
•

1052

Filosofiske dialoger og oppfordringer til kritisk og selvstendig tenkning er et
nødvendig hjelpemiddel for å få gode faglige resultater i skolen.

1053

D.2.6 Personlig økonomi

1054

Elevorganisasjonen mener at:

1055

•

1056

For å sikre bedre grunnleggende økonomisk forståelse bør personlig økonomi
sikres større plass i læreplanen i hele utdanningsløpet.

1057

D.2.7 Religion, livssyn og etikk

1058

Elevorganisasjonen mener at:

1059

•

1060
1061

Opplæringen i religion og livssyn skal være i tråd med menneskerettighetene, og
følge prinsippene om pluralistisk, objektiv og kritisk formidling.

•

1062

Undervisningen skal ha fokus på den historiske og samfunnskulturelle
betydningen av religion og livssyn.

1063

•

Forkynning skal ikke under noen omstendigheter forekomme i undervisningen.

1064

•

Det skal være et større fokus på filosofi, etikk og ideologier. Det skal være jevnt

1065

mellom hvor stor grad det undervises i de forskjellige verdensreligionene og

1066

forskjellige livssyn.

1067

•

Religionsfaget skal ikke hete KRLE, men RLE.

1068

•

Religionsfaget på videregående skal fjernes og flettes inn i samfunnsfag og

1069

historiefaget.

1070

D.2.8 Gudstjenester i skolen

1071

Elevorganisasjonen mener at:

1072

•

Forkynning av religiøst budskap skal ikke skje i skolens regi.

1073

•

Det er urimelig at skolen arrangerer skolegudstjenester, uavhengig om de er

1074

frivillige eller obligatoriske.

1075

•

Skolen skal ikke kunne hindre at elever får praktisert sin tro i skoletiden.

1076

•

Skoler skal åpne for at elever kan introduseres for andre tros- og

1077

livssynssamfunn ved overværing av ulike religiøse samlinger på lik linje som

1078

kristne gudstjenester.

1079

D.2.9 Kroppsøving

1080

Elevorganisasjonen mener at:

1081

•

1082
1083

Alle studieretninger, enten de er yrkesfaglige eller studieforberedende, skal ha
faget kroppsøving.

•

Faget skal inneholde mer opplæring i hvordan man bedre kan bevare sin helse.
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1084

•

Undervisningen i kroppsøving må gjøres mer relevant og sikres bedre faglig

1085

innhold. Faget skal inneholde undervisning om trening, fritidsaktiviteter, sport,

1086

fysisk aktivitet og helse.

1087

•

Faget skal både være praktisk og teoretisk.

1088

•

I kroppsøvings skal ikke elever vurderes kun etter egne fysiske ferdigheter.

1089

Elevene skal derimot vurderes basert på et helhetlig bilde av innsats, ferdigheter

1090

og teoretiske kunnskaper.

1091

•

Alle elever skal være svømmedyktige når de går ut fra grunnskolen.

1092

D.2.10 Opplæring i rus- og dopingproblematikk

1093

Elevorganisasjonen mener at:

1094

•

1095
1096

skole, med bredt fokus på narkotika, doping og andre rusmidler.
•

1097
1098

Det skal undervises mer om rus- og dopingproblematikken blant elever i norsk
Det bør jobbes systematisk med rus- og dopingproblematikk i ungdomsskolen
og videregående opplæring.

•

Undervisningen skal ha som formål å forebygge problematikken, blant annet ved

1099

å sette fokus på å informere slik at elevene evner å ta selvstendige valg, basert

1100

på fakta.

1101

•

Miljøterapauter skal ha kunnskap om rus og doping.

1102

•

Lærere bør ha opplæring i hvordan gjenkjenne personer som er påvirket av rus,

1103
1104

og hvordan man skal behandle tilfellet.
•

Helsesykepleier skal kunne hjelpe og veilede elever som allerede har kommet inn

1105

i rusmiljøer, uten at eleven skal frykte straff fra loven. Helsesykepleiernes

1106

taushetsplikt skal være forbeholdt.

1107

•

1108

Det bør være mer fokus på at helsesykepleier, eller at pårørende holder foredrag
som forklarer faren med rus, enn skremming av politi.

1109

D.2.11 Mobbing i læreplanen

1110

Elevorganisasjonen mener at:

1111

•

Kompetansemål om mobbing skal vektlegges i læreplanene for samfunnsfag og

1112

religion, livssyn og etikk for å bevisstgjøre elever om mobbingens konsekvenser

1113

og hvordan en kan forebygge mobbing.

1114

D.2.12 Seksualundervisning i skolen

1115

Seksuell trakassering er svært utbredt blant ungdom. Hver femte jente har opplevd å bli

1116

kalt “hore” eller andre ord med seksuelt innhold. Dette er svært problematisk, fordi

1117

seksuell trakassering kan føre til angst, depresjon, negativt kroppsbilde og lav selvtillit.

1118

Gutter opplever også verbal seksuell trakassering.

1119

På grunn av en så negativ utvikling innenfor dette området, så bør dette være et tema

1120

som er mer på timeplanen. Det er også viktig at lærerne skoleres, og at håndtering av

Side 215 av 262

1121

seksuell trakassering, og seksuell trakassering generelt, blir en del av pensum i

1122

læreplanen.

1123

Elevorganisasjonen mener at:

1124

•

1125
1126

Opplæringen innen seksuell helse og samliv må utvides med flere timer for å
ivareta og forbedre kompetansen til norsk ungdom innen seksuell helse.

•

1127

Makt i seksjoner og individets enerett over egen kropp må inkluderes i
undervisningen.

1128

•

Alle sider av seksualundervisningen skal belyses.

1129

•

Lærer- og lektorutdanningen skal inneholde relevant seksualundervisning.

1130

•

Skolen skal ha ansvar for å gi elevene kompetanse på temaene kjønns- og

1131

kroppspress, kjønnsidentitet, seksuell legning, seksuell trakassering, seksuelle

1132

overgrep og voldtekt.

1133

•

Elevene skal få nok kompetanse til å forebygge og beskytte seg i seksuelle

1134

risikosituasjoner. Det må være et mål at elever lærer nok om egne og andres

1135

grenser slik at disse situasjonene i utgangspunktet ikke oppstår.

1136

•

Seksualundervisningen skal følge elevene gjennom skoleløpet.

1137

•

Det skal opprettes en landsdekkende, flerårig satsing i skolen mot seksuell

1138
1139

trakassering.
•

1140

Skolen aktivt skal arbeide for å øke bevisstheten rundt bruken av skjellsord med
fokus på legning og/eller kjønn.

1141

D.2.13 Frihet i valg av kilder og læringsmetoder

1142

Elevorganisasjonen mener at:

1143

•

1144

Elevene skal selv kunne velge hvilke arbeidsmetoder og læringsarenaer, som er
best egnet for å nå de ulike målene i læreplanene.

1145

•

Skolene skal anbefale læremidler for å veilede elevene.

1146

•

Elever med særskilte behov skal følges opp på en riktig måte, slik at eleven kan

1147
1148

bestå eksamen på lik linje med andre elevene.
•

Skolebøker fornyes hvert femte år eller tidligere ved nødvendighet.

1149

D.2.14 Kritisk tenking og vitenskapelig metode

1150

Elevorganisasjonen mener at:

1151

•

det undervises i kritisk tenkning i samfunnsfaglige fag.

1152

•

Dagens lærebøker må oppdateres med informasjon om Norges rolle i det

1153
1154

internasjonale samfunnet.
•

1155
1156
1157

Opplæring i vitenskapelig metode i forbindelse med naturfag gir elevene et
uvurderlig verktøy til å bearbeide kunnskap med.

•

Elevene må lære å tenke selvstendig logisk og kritisk, og kunne stille spørsmål
ved opplæringen og videre utdanningsløp.
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1158

•

1159

Filosofisk og vitenskapelig læringsmetode styrker elevenes bevissthet rundt
opplæringen.

1160

D.2.15 Små, mellomstore og verneverdige fag

1161

Elevorganisasjonen mener at

1162

•

1163
1164

utdanningsprogrammet de ønsker.
•

1165
1166

Forutsatt at det finnes bedrifter med læreplass, skal eleven ha rett til å velge det
For å styrke små og mellomstore fag må det etableres nasjonale eller regionale
opplæringssentre for de enkelte fagene.

•

Det må bli mer fokus på pedagogisk og muntlig opplæring i undervisningen.

1167

D.2.16 Alternative modeller

1168

Elevorganisasjonen mener at

1169

•

1170
1171

Det må nedsettes en gruppe for å utrede ulike løp i fag- og yrkesopplæringen,
som alternativer til ordinært løp.

•

Valgfrihet innenfor studieløpene må være premisset for de alternative løpene.

1172

D.2.17 Fellesfag

1173

Elevorganisasjonen mener at:

1174

•

1175

Fellesfagene må yrkesrettes gjennom endringer i læreplanen, og være tilpasset
hvert enkelt utdanningsprogram.

1176

D.2.18 Opplæringsløp

1177

Elevorganisasjonen mener at:

1178

•

Kryssløp mellom relevante fag er et godt tiltak som gir elever et fleksibelt tilbud.

1179

•

Det skal vurderes om forkurs kan sikre at elever ikke taper kunnskap ved nye

1180
1181

kryssløp.
•

1182

Vekslingsmodellen er et godt supplement til dagens opplæring i skole, og bør
tilbys alle.

1183

D.2.19 Fagspesialiserte skoler

1184

Elevorganisasjonen mener at:

1185

•

1186

Skoler som en helhet kan spesialisere seg innenfor fagfelt som for eksempel
idrett, realfag, kreative fag eller diverse yrkesfag.

1187

D.2.20 Arbeidsliv i skolen

1188

Elevorganisasjonen mener at

1189
1190

•

Arbeidsliv må få en større plass i læreplanen for å sikre at elever går inn i
arbeidslivet med god kunnskap om sine rettigheter.
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1191

D.2.21 Kjønnsdiskriminering og kjønnsroller

1192

Elevorganisasjonen mener at:

1193

•

1194

Skolen skal ta for seg og undervise for å forebygge kjønnsdiskriminering og
kjønnsroller.

1195

E: Skolens rolle

1196

E.1 Læreren

1197

E.1.1 Undervisningsevaluering

1198

Det skal utvikles et system i samarbeid mellom elever, lærere og rådgivere der elevene

1199

på en trygg og anonym måte kan vurdere sin undervisning.

1200

Elevorganisasjonen mener at:

1201

•

Elevene skal få evaluere undervisningen minst én gang i halvåret.

1202

•

Undervisningsevalueringen skal vektlegge alt som kan ha betydning for

1203

undervisningen, samt oppfølging under læring og vurdering.

1204

•

Læreren skal også få mulighet til å evaluere seg selv og undervisningen.

1205

•

Resultatene av evalueringen skal behandles av læreren sammen med klassen.

1206

•

Avdelingslederen som har personalansvar for læreren skal ha tilgang til

1207

resultatene av evalueringen, men ikke ha muligheten til å gå inn på svarene til

1208

den enkelte elev.

1209

•

Det bør finnes en egen gruppe på hver skole der representanter for hele skolen

1210

arbeider med utvikling av skolen som læringsarena. Erfaringene fra arbeidet på

1211

skolene må legges til grunn for en omfattende satsing på skoleutvikling regionalt

1212

og nasjonalt.

1213

•

1214
1215

Det bør stilles krav til den enkelte skole om å ha en helhetlig, forpliktende plan
for kompetanseheving blant undervisningspersonell.

•

Elevene skal opplyses om muligheten til å klage på en lærer eller læremetode.

1216

E.1.2 Tilgjengelige lærere

1217

Elevorganisasjonen mener at:

1218

•

1219
1220

muligheten til å gjøre dette.
•

1221
1222

1225

Lærerene må informere klassen om eget fravær så snart de vet at fravær vil
forekomme.

•

1223
1224

De lærerene som ønsker å gjøre pedagogiske forsøk og utviklingsarbeid, bør få

Hvis læreren ikke kan melde direkte til klassen, må læreren melde om fraværet
via

•

kontaktlærer, avdelingsleder eller ledelsen på skolen.

E.1.3 Lærernes arbeidstid
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1226

Lærere skal først og fremst bruke arbeidstiden de har sammen med elevene. Dette gir

1227

større muligheter for variert undervisning, tilpasset opplæring og individuell

1228

oppfølging. Det er mange elever som opplever at læreren kommer og går igjen.

1229

Elevorganisasjonen mener at:

1230

•

1231
1232

Læreren skal alltid være tilgjengelig for elevene i undervisningen og hjelpe dem
som har behov for det.

•

Det skal være et tilsyn som sørger for at elevene får undervisningen de har krav

1233

på.

1234

E.1.4 Lærerlønn

1235

Elevorganisasjonen mener at:

1236

•

Lærerlønningene i norsk skole må økes for å stimulere til økt kompetanse og økt

1237

interesse for læreryrket. Ved økt interesse blir konkurransen større og

1238

inntakskravene og strenge, noe som fører til økt rekruttering og

1239

kompetanseheving av lærerstudenter.

1240

•

Lærernes lønn skal ikke reflektere den enkelte klasse sine prestasjoner.

1241

E.1.5 Konfliktløsning

1242

Elevorganisasjonen mener at:

1243

•

1244
1245

Elever og lærere bør kurses på lik linje i hvordan man bedre kan bidra til en mer
aktiv konfliktløsning i skolen.

•

Elever må få redskaper som kan hjelpe dem til å føre bedre konfliktløsende

1246

dialoger mellom seg selv og lærer, eller å hjelpe andre elever ved å drive

1247

mekling.

1248

•

1249
1250

Læreren må medvirke til å skape et bedre og tryggere miljø for elevene. De må
lære hvordan man driver mekling, både mellom elev og elev og lærer og elev.

•

1251

Det skal til enhver tid etterstrebes andre konfliktløsende tiltak enn bortsendelse
fra skole ved påvist mobbesak.

1252

•

I konfliktløsning mellom lærer og elev skal elevens hensyn vektes høyest.

1253

•

Dersom majoriteten av elevene i en klasse er sterkt misfornøyd med

1254

undervisningen til en lærer skal elevene få tilbud om en annen lærer i faget

1255

gjeldende skoleår.

1256

•

Dersom majoriteten av elevene i en klasse uttrykker gjennom en klage til relevant

1257

personell at en lærer har en negativ påvirkning på det psykososiale miljøet i

1258

klassen, skal elevene få tilbud om en annen lærer i faget gjeldende skoleår.

1259
1260

•

I en klagesituasjon der flere elever er involvert, skal elevenes anonymitet
opprettholdes overfor læreren klagen er rettet mot.

1261

E.1.6 Ivaretakelse av tilpasset opplæring

1262

Elevorganisasjonen mener at:
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1263

•

1264

Alle lærere skal kurses i hvordan man best ivaretar elevenes rett til tilpasset
opplæring. Det er fylkeskommunens ansvar å bevilge de nødvendige midler.

1265

E.1.7 Karriereveier for lærere

1266

Elevorganisasjonen mener at:

1267
1268

•

1269

Det skal opprettes flere karriereveier for lærere. Det er viktig at de nye
karriereveiene vektlegger både teoretisk og praktisk kunnskap.

1270

E.1.8 Ansettelse av lærere

1271

Elevorganisasjonen mener at:

1272

•

1273
1274

Ansettelse av lærere uten formell, godkjent lærerutdanning skal ikke skje i
skolen.

•

Alle elever har rett på en lærer med riktig kompetanse for undervisningen.

1275

E.1.9 Lærerutdanning

1276

For at kvaliteten på undervisningen skal forbedres, må lærerutdanningen gjøres mer

1277

relevant.

1278

Elevorganisasjonen mener at:

1279

•

1280
1281

forholde seg til psykisk og fysisk helse hos eleven.
•

1282
1283

•
•

Lærerutdanningen bør i større grad legge vekt på opplæring i metodikk,
pedagogikk og fagdidaktikk.

•

1288
1289

Lærerutdanningene skal sikre at framtidas lærere mestrer både nynorsk og
bokmål, og kan være gode lærere for både nynorsk- og bokmålselever.

1286
1287

Det skal legges til rette for en femårig masterutdanning med større fokus på
elevvurdering, tilpasset opplæring, IKT-kompetanse og mer praksis.

1284
1285

Lærere som skal være kontaktlærere skal ha kunnskap om hvordan de skal

Utdanningen bør utvides til en femårig utdanning for å gi plass til større faglig
dybde, og bredde og mer helhet og sammenheng i utdanningsløpet.

•

1290

Alle lærere må ha relevante studiepoeng for å kunne undervise. Det skal tilbys
gratis etter- og videreutdanning til alle lærere som ikke møter poengkravene.

1291

•

Som en del av opptaket til lærerutdanningen skal det gjennomføres intervjuer.

1292

•

Lærerne ved ungdoms- og videregående skoler skal ha kjennskap til elevenes

1293
1294

rettigheter og opplyse elevene om dem.
•

1295
1296
1297
1298

Det skal være opptakskrav for lærere. Minimumskravene til karakterer skal være 3
i norsk, matematikk og engelsk, og i fag læreren ikke har undervisning i.

•

Læreren skal ha minst ett år med faget pedagogikk og god sosialpedagogisk
kompetanse.

E.1.10 Etterutdanning
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1299

Det er et sterkt behov for større satsing på etterutdanning av lærere, faglig så vel som

1300

pedagogisk. Dette er en grunnleggende forutsetning for å få bedret undervisning i den

1301

norske skolen.

1302

Elevorganisasjonen mener at:

1303

•

1304

Lærerne må med jevne mellomrom oppdatere sin kompetanse innenfor
pedagogikk og sine fagområder, samt ny teknologi.

1305

•

Lærerne skal ha mulighet til å ta fullt lønnet friår for etterutdanning.

1306

•

Alle veiledere i bedrift skal ha gjennomført et obligatorisk kurs før de ansettes

1307
1308

som veiledere.
•

Etterutdanningen skal være fullfinansiert av staten.

1309

E.1.11 Læreroppsigelser

1310

Elevorganisasjonen mener at:

1311

•

1312
1313

til å endre undervisningen, skal kunne tas ut av skolen.
•

1314
1315

Lærere som over lang tid hindrer elevenes læring og viser lite potensial eller vilje
Stillingsvernet i skolen er for sterkt, og det må stilles krav om at alle lærere i
norsk skole skal sertifiseres.

•

Dersom det kommer på plass en sertifiseringsordning vil det bli lettere å stille

1316

krav om etter- og videreutdanning. Undervisningsevaluering må være en

1317

nødvendig del av en slik ordning.

1318

•

I klasser som saklig begrunner hvorfor læreren ikke innehar rett kompetanse for

1319

best mulig læringsmiljø, må klassen få tildelt en ny lærer for bedre læringsmiljø

1320

og læringsutbytte.

1321

E.1.12 Klaging på lærere

1322

Elevorganisasjonen mener at:

1323

•

1324

Elevene har krav på de beste lærerne, og for å sikre kvaliteten på lærerne skal
klageprosessen være enklest mulig.

1325

E.1.13 Endringer i forvaltningsloven om taushetsplikt

1326

Elevorganisasjonen mener at:

1327

•

Det bør skje en endring av paragraf § 13 b. 3. under forvaltningsloven, fordi den

1328

bryter med elevens privatliv på grunnlag av at alle skolens ansatte kan snakke

1329

innad om en elevs personlige problemer uten elevens samtykke.

1330

•

1331
1332
1333
1334

Disse samtalene skal ta plass på et privat sted, ettersom det er uheldig om det
overhøres av andre elever

•

Eleven burde kunne snakke med en av skolens ansatte uten å måtte bekymre seg
om at samtalene blir fortalt videre

E.1.14 Forebygging av selvmord
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1335

Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant ungdom. Vi får altfor lite

1336

informasjon og altfor dårlig opplæring gjennom skolen om hvordan vi skal håndtere

1337

situasjoner der vi opplever eller oppfatter at en vi kjenner eller vet om, er suicidal. En

1338

standard måte vi blir undervist om suicidalitet er at læreren snakker rundt temaet og

1339

forteller at det er viktig at vi snakker med voksne og melder ifra, og at tegnene du skal

1340

se etter er depresjon og kutting. Det vi vet, er at en suicidal person kan ha helt andre

1341

tegn, symptomer eller reaksjoner, som senere fører til å bli suicidal. Lærerne innehar

1342

ikke nok kunnskap til å kunne fortelle godt nok om temaet, og dermed er det viktig at

1343

lærerne får en mer god grunnkunnskap rundt temaet suicidalitet, slik at ungdom kan

1344

takle slike situasjoner bedre.

1345

Elevorganisasjonen mener at:

1346

•

Det skal innføres et eget fag for lærerutdanningen om psykisk helse, slik at de på

1347

best mulig måte kan veilede, fortelle og undervise elevene om hva de skal gjøre i

1348

slike situasjoner.

1349

•

Lærere skal minst en gang i året fortelle om psykisk helse og suicidalitet,

1350

tegnene på en suicidal person og hvordan de skal gi beskjed / varsle ansatte ved

1351

skolen, eventuelt andre.

1352

E.2 Myndigheter i opplæringen

1353

E.2.1 Kvaliteten på undervisningen

1354

Elevorganisasjonen mener at:

1355

•

Hvert år skal det gjennomføres en evaluering av lærerens kompetanse og

1356

kvaliteten på undervisningen. Dersom kvaliteten ikke er tilstrekkelig, skal læreren

1357

få etterutdanning.

1358

E.2.2 Skoleledere

1359

Elevorganisasjonen mener at:

1360

•

Det bør opprettes en egen utdanning for skoleledere.

1361

•

Rektor er pliktig til å lytte til elevrådet.

1362

•

Rektor må tilsettes på åremål. Dette oppfordrer til rektorer med tiltaksplaner og

1363
1364

visjoner for skolen.
•

Rektor skal også ha relevant pedagogisk kunnskap og erfaring.

1365

E.2.3 Skolebøter

1366

Elevorganisasjonen mener at:

1367

•

Hvis skoleledelsen viser manglende vilje til å innføre tiltak mot krenkelse og

1368

mobbing skal skoleeier få bot. Pengene fra skolebøter skal øremerkes til

1369

forebyggende tiltak mot mobbing.
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1370

•

Skoleledelsen ved hver enkelt skole skal stå ansvarlig for elevers trivsel, derfor

1371

skal skolens administrasjon, ved rektor, stå strafferettslig ansvarlig ved

1372

mobbesaker der det er manglende vilje og initiativ til å iverksette tiltak.

1373

•

1374

Det skal åpnes for å kunne bøtelegge skoleeiere som ikke iverksetter nødvendige
tiltak i mobbe- og konfliktsituasjoner.

1375

E.2.4 Skoleleders rolle i elevdemokratiet

1376

Det er avgjørende at skoleledere legger til rette for et velfungerende elevdemokrati på

1377

sin skole.

1378

Elevorganisasjonen mener at:

1379

•

Alle skoleledere skal ha møte med elevrådsstyret minst tre ganger i halvåret.

1380

•

Det skal legges til rette for at enkeltelever skal kunne ta opp forhold ved skolen

1381

direkte med skoleleder.

1382

E.2.5 Nasjonale kartleggingsprøver og offentliggjøring av resultater

1383

Elevorganisasjonen mener at:

1384

•

1385

Nasjonale prøver og andre kartleggingstiltak kan være et positivt hjelpemiddel
for å fremme tilpasset opplæring og utvikling av skolesystemet.

1386

•

Resultatene skal ikke offentliggjøres, for å forhindre konkurranser mellom skoler.

1387

•

Prøvene må kvalitetssikres og evalueres jevnlig.

1388

•

Hvis resultatene fra nasjonale prøver skal kunne brukes til å løfte skolene, må de

1389

diskuteres med elevene og elevrådet på den enkelte skole for å forankre arbeidet

1390

med prøvene.

1391

E.3 IKT i skolen

1392

E.3.1 Digitalisering av skolen

1393

Skole-Norge skal moderniseres og digitaliseres. Læremidler og annet

1394

undervisningsmateriale skal gjøres digitalt tilgjengelig.

1395

Elevorganisasjonen mener at:

1396

•

1397
1398

pedagogisk virkemiddel.
•

1399
1400

•

1405

Lærernes IKT-kompetanse skal styrkes, og IKT-tilbudet skal være tilgjengelig for
alle elever i løpet av skolehverdagen.

•

1403
1404

Alle skoler skal ha et godt utbygd IKT-tilbud med en datamaskin til hver elev med
oppdatert programvare, maskinvare og sikkerhetstiltak.

1401
1402

Digitale verktøy, som nettbrett, dataspill og andre interaktive medier, er et godt

Kompetansen i bruk av digitale hjelpemidler skal styrkes gjennom regelmessig
etter- og videreutdanning, og skal innbefatte alle lærere og annet personell.

•

Det skal være muligheter for å bruke elevens personlige datamaskin på skolen på
lik linje som en skole-PC.

Side 223 av 262

1406

•

1407
1408

Bruken av IKT i skolen bør regelmessig evalueres og det bør vurderes hvordan og
i hvilken grad IKT skal anvendes på hver enkelt skole.

•

Det må utarbeides retningslinjer for bruk av datamaskin i alle situasjoner der

1409

elever allerede bruker datamaskin. Dette favner om, men er ikke begrenset til,

1410

gjennomføring av eksamen, forhindring av juks og hvordan man skal forholde

1411

seg til bruk av ikke-pedagogiske dataprogram.

1412

•

1413
1414

Ved reparasjon og lignende av elevens datamaskin skal skolen tilby en
midlertidig erstatningsmaskin.

•

I stedet for å stille seg kritisk til bruk av ukonvensjonell teknologi som

1415

mobiltelefoner og nettbrett med tiltak som mobilhotell, bør skolen heller

1416

implementere disse verktøyene for å utvikle nye og innovative læringsmetoder.

1417

•

Det er behov for et digitalt lærerløft som sikrer alle lærere og lærerstudenter

1418

digital- pedagogisk-kompetanse

1419

E.3.2 Internett som kommunikasjonsverktøy

1420

Alle skoler skal bruke elektroniske måter å kommunisere på for å gjøre det enklere for

1421

elever å disponere sin egen skolehverdag.

1422

Elevorganisasjonen mener at:

1423

•

Det skal være bredbånd av høy kvalitet ved alle skoler.

1424

•

En styrket skolering i elektroniske kommunikasjonsmidler, og økt fokus på

1425

personvern i tilknytning til disse, er en forutsetning for at systemene skal fungere

1426

på en hensiktsmessig måte.

1427

•

Bruk av internett til innleveringer og lignende blir mer og mer utbredt, men ikke

1428

alle har internett eller datamaskin hjemme. Det er en forutsetning at dette ikke

1429

forhindrer elevens skolearbeid og mulighet til å følge undervisningen.

1430

•

Det skal ikke foregå overvåking av internettet på skolen.

1431

E.3.3 Digitalisering av trykksaker

1432

Dagens opplæringsmodell med papirbøker er foreldet og i større grad mer

1433

miljøfiendtlig enn digitaliserte løsninger.

1434

Elevorganisasjonen mener at:

1435

•

1436
1437

Alle læremidler må på sikt digitaliseres. Elever skal fortsatt kunne få
papirversjoner av undervisningsmaterialet dersom de ønsker det.

•

Alle elever skal ha tilgang til oppdaterte digitale læremidler.

1438

E.3.4 Finansiering av digitale læremidler

1439

Dagens innkjøpsordninger stimulerer ikke til at skoler skal investere i digitale

1440

læremidler. For å få til en omstilling i klasserommet må forholdene ligge til rette for at

1441

skoler skal kjøpe digitale læremidler. Ser man til Danmark finner man en løsning som gir
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1442

skolene 50% avslag på digitale læremidler over analoge. Norge må også ta i bruk en slik,

1443

eller tilsvarende, løsning.

1444

Elevorganisasjonen mener at:

1445

•

Staten skal sette av egne midler øremerket til satsing på digitale læremidler.

1446

E.3.5 Digitale læremidler på elevens hovedmål

1447

Elevorganisasjonen mener at:

1448

•

1449
1450

Språkkravene til læremiddel i opplæringsloven må spesifiseres slik at det er
tydeligere at de dekker digitale læremiddel.

•

Det er et nasjonalt ansvar å sikre at læremidlene kommer på både nynorsk og

1451

bokmål, og kontorstøtteprogram skal ha minst like strenge språkkrav som

1452

læremiddel.

1453

•

1454

En digital skole skal være en skole med like godt tilbud for både nynorsk- og
bokmålselever.

1455

E.3.6 Trygge nettbrukere

1456

Elevorganisasjonen mener at:

1457

•

Elever og lærere skal lære å bli trygge nettbrukere.

1458

•

Elever og lærere skal få god og relevant undervisning i hvordan man oppfører

1459

seg på internett.

1460

F: Fag- og yrkesopplæring

1461

F.1 Fag- og yrkesopplæring i bedrift

1462

Alle elever som ønsker det, skal få tilbud om opplæring i bedrift. Man ser også behovet

1463

for å senke bedrifters terskel for å ta inn elever til fagopplæring. Det er et problem at

1464

lærlinger ofte blir en kostnad for bedrifter. Det må bli bedre systemer for å sikre

1465

kvaliteten på, og innsyn i, den opplæringen som skjer i lærebedriftene.

1466

F.1.1 Læreplass

1467

Elevorganisasjonen mener at:

1468

•

Det må lovfestes at elever skal få læreplass rett etter endt skolegang.

1469

•

Arbeidsgiveravgiften på må lærlinger fjernes og lærlingtilskuddet økes til et nivå

1470

der lærlinger ikke utgjør noen merkostnader for lærebedriften. Dette gjelder

1471

også eventuelle ekstrakostnader bedriften får ved å ta inn lærlinger med

1472

særskilte behov.

1473

•

Tilskuddene til lærebedriftene må differensieres etter behovene fagene stiller.

1474

•

Dagens ordning for lærlingsøknad til bedrifter er uheldig.

1475

•

Bedrifter som tar imot lærlinger med generell studiekompetanse skal ikke motta

1476

lavere lærlingtilskudd.
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1477

•

1478

Dersom en elev ikke får læreplass, må fylkeskommunen gi dem et reelt alternativ.
Ett år i skole kan aldri erstatte to år i bedrift.

1479

F.1.2 Stipend for lærlinger

1480

Elevorganisasjonen mener at:

1481

•

Gratis skolegang skal være en rett for alle, også for lærlinger.

1482

•

Lærlinger skal få stipend fra lånekassen som skal dekke alle utgifter tilknyttet

1483

læretiden.

1484

F.1.3 Økonomiske vilkår for lærlinger

1485

Elevorganisasjonen mener at:

1486

•

Lærlingers utdanning må fullfinansieres på lik linje med utdanning i skole.

1487

•

Lærlinger skal ha lønn i hele læretiden.

1488

•

Lærlinger skal ikke betale skatt mens de fremdeles er under utdanning.

1489

•

Lærlinger skal ha samme rabatter ved bruk av kollektive transporttilbud som

1490

andre elever eller studenter under opplæring.

1491

F.1.4 Lærlinger uten ungdomsrett

1492

Elevorganisasjonen mener at:

1493

•

1494

Yrkesfaglige elever uten ungdomsrett må få muligheten til utvidet ungdomsrett
slik at en får en fullstendig utdannelse, selv om de har brukt opp x-antall år.

1495

F.1.5 Lærlingers rettigheter og medbestemmelse

1496

Elevorganisasjonen mener at:

1497

•

1498
1499

øvrige ansatte, og ha rett til medbestemmelse i egen opplæring i bedrift.
•

1500
1501

Lærlingråd skal lovfestes og opprettes i alle fylker, og det skal kvoteres inn en
lærlingerepresentant i arbeidsmiljøutvalget i hver enkelt bedrift.

•

1502
1503

Lærlinger skal ha krav på samme mulighet til innflytelse på arbeidsplassen som

Lærere og instruktører må ha god innsikt i elevers rettigheter og plikter, for å
sørge for at både rettighetene og pliktene opprettholdes.

•

1504

Det må utarbeides klare retningslinjer for bedriftenes ansvar for lærlinger, slik at
overtramp forhindres.

1505

F.1.6 Lærlingundersøkelser

1506

Elevorganisasjonen mener at:

1507

•

Fylkeskommunen skal gjennomføre undersøkelser av nåværende og tidligere

1508

lærlinger for å høste erfaringer om hvordan skolenes faglige opplegg samsvarer

1509

med arbeidslivet ute i bedriftene

1510

F.1.7 Vurdering for lærlinger
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1511

Elevorganisasjonen mener at:

1512

•

Instruktører i lærebedrifter må ha vurderingskompetanse.

1513

•

Som lærling må man ikke bare få sluttvurdering, derfor skal det gjennomføres

1514

samtaler hvert halvår, slik at lærlingen kan få en grundig tilbakemelding som

1515

fremmer læring og utvikling.

1516

1.8 Praksisbrev

1517

Elevorganisasjonen mener at:

1518

•

Praksisbrevordningen skal være et allment søkbart opplæringstilbud.

1519

•

Det må finnes mekanisme som sikrer at alle elever får tilgang til

1520
1521

praksisbrevordningen.
•

De faglige rådene skal gjennomgå hvilke fellesfag som er relevante for de ulike

1522

programfagene og komme med en anbefaling om hvilke fag som skal være et

1523

krav.

1524

•

1525
1526

Praksisbrevkandidater skal ikke ha vurdering i YFF, det skal likevel stilles krav til
opplæring i faget.

•

1527

Det skal fastsettes nasjonale rammer for praksisbrevprøven på minimum to
virkedager, men at omfanget for øvrig fastsettes lokalt.

1528

F.1.9 Veiledere i bedrift

1529

Elevorganisasjonen mener at:

1530

•

1531
1532

Veiledere skal ha gjennomført obligatorisk opplæring i pedagogikk og metodikk
og relasjonskompetanse.

•

1533

Veiledere skal ha samme mulighet som lærere i skolen til å ta etterutdanning,
uten omkostninger for bedriften eller veileder.

1534

F.1.10 Lærlingklausuler

1535

Elevorganisasjonen mener at:

1536

•

1537
1538

skal omfattes i denne ordningen.
•

1539
1540

Bruk av lærlingklausuler er positivt. Både hovedleverandør og underleverandører
Formålet med lærlingklausuler skal være å øke antall læreplasser og å styrke fagog yrkesopplæringen.

•

Kravet til underleverandører skal vurderes etter skjønn for å forhindre urimelige

1541

krav. Den skjønnsmessige vurderingen skal både ta hensyn til størrelsen på

1542

bedriften, næringen, og lengden på arbeidet.

1543

•

1544
1545
1546

Ved alle offentlige anbud skal minst 10% av det totale timeverket utføres av
lærlinger.

•

Fylkeskommunen og hovedleverandøren har ansvar for å følge opp at
underleverandøren har en kvalitetssikret opplæring som lærlingene har krav på.
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1547

F.1.11 Rådgivere og veiledning

1548

Elevorganisasjonen mener at:

1549

•

Lærlinger skal kunne bruke skolens yrkes- og utdanningsrådgiver i læretiden.

1550

•

Elever ved yrkesrelaterte skoler skal ha mulighet til å snakke med fagfolk.

1551

•

Klarer ikke rådgiveren å gi svar på elevens spørsmål, skal eleven ha krav på å

1552

snakke med en annen rådgiver.

1553

F.1.12 Opplæringskontor

1554

Elevorganisasjonen mener at:

1555

•

1556
1557

Opplæringskontor er en god måte å sikre at lærlinger får opplæringen de har
krav på.

•

Opplæringskontorene skal gjennomføre en anonym Halvårsevaluering der

1558

lærlingene og medlemsbedriftene får komme med tilbakemeldinger til

1559

opplæringskontoret.

1560

•

1561
1562

Det skal være tydeligere rammer for opplæringskontorene, for å sikre at den
varierende kvaliteten på opplæringskontorene blir mindre.

•

Fylkeskommunen skal ha ansvar for å kvalitetssikre opplæringskontorene.

1563

F.1.13 Yrkesopplæringsnemdene

1564

Elevorganisasjonen mener at:

1565

•

Yrkesopplæringsnemdene bør være ute på skole- og bedriftsbesøk.

1566

•

Yrkesopplæringsnemdene må ha både elev- og lærlingrepresentanter.

1567

F.2 Fag- og yrkesopplæring i skole

1568

F.2.1 Utplassering på yrkesfag

1569

Elevorganisasjonen mener at:

1570

•

1571
1572

erstattes med opplæring i skole.
•

1573
1574

Praksis er en uerstattelig del av fagopplæringen, derfor bør ingen del av dette
Alle elever som går på yrkesfag skal få tilbud om en ukentlig
utplasseringsordning.

•

Elever som er utplassert i bedrift må få tett oppfølging av faglærer. Læreren må

1575

besøke bedriften jevnlig for å få innsikt i hvordan eleven ligger an, samt kunne gi

1576

eleven en rettferdig sluttvurdering.

1577

F.2.2 utstyrspark på yrkesfag

1578

Elevorganisasjonen mener at:

1579
1580

•

Alle skoler skal sikre gode og moderne fasiliteter til undervisning i det aktuelle
faget, enten på skolen selv eller i samarbeid med lokale foretak og bedrifter.
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1581

•

Skolene skal stille med alt utstyret eleven trenger, dette innebærer blant annet

1582

arbeids- og verneutstyr. Eleven får låne utstyret av skolen, og må erstatte utstyr

1583

som blir ødelagt.

1584

•

1585

Utstyrsstipendet skal dekke personlig utstyr av tilsvarende standard som i
arbeidslivet.

1586

F.2.3 Tilbudsstruktur

1587

Elevorganisasjonen mener at:

1588

•

1589
1590

Det er viktig at man tilbyr fag i de yrskefaglige utdanningsprogrammene som er
relevante for arbeidslivet.

•

1591

Fylkeskommunene må bli bedre på å dimensjonere skoleplassene etter antall
læreplasser.

1592

F.2.4 Realfag i skolen

1593

Elevorganisasjonen mener at:

1594

•

1595

Yrkesfagelever som ønsker det skal ha muligheten til å velge alle valgfag som
tilbys på studiespesialiserende linjer.

1596
1597

F.2.5 Yrkesfaglig fordypning (YFF)

1598

Elevorganisasjonen mener at:

1599

•

Alle elever skal ha mulighet til å fordype seg i fag etter ønske i YFF.

1600

•

Alle skoler og skoleeiere skal utarbeide en forpliktende plan for bedre

1601
1602

gjennomføring av YFF.
•

1603
1604

lærere i stand til å bruke faget i tråd med intensjonene i læreplanen.
•

1605
1606

Det må utvikles og tas i bruk veiledning og støttemateriell som setter elever og
Elever på yrkesfag skal få tilbud om utplassering i YFF, Utplassering tilbudet må
tilpasses ut ifra yrkes- og studieretning.

•

Elevene må kunne velge, med hjelp fra faglærer, hvilke kompetansemål de skal

1607

jobbe for å oppnå å bli vurdert etter i dette faget. Kompetansemål fra

1608

fellesfagene må også kunne brukes i faget.

1609

•

YFF faget skalikke ha karakter, men vurderes med deltatt/ ikke deltatt. Elevene

1610

skal få veiledning og tilbakemeldinger underveis av medarbeidere, samt en

1611

skriftlig sluttvurdering som beskriver elevens oppnåelse i kompetansemålene.

1612

F.2.6 Påbygg

1613

Elevorganisasjonen mener at:

1614
1615

•

Alle yrkesfaglige elever skal ha rett til påbygg, uavhengig om det er før, etter
eller parallelt med læretid.
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1616

•

Elever på påbygg skal ha muligheten til å ta alle valgfag som er nødvendig for å

1617

kvalifisere til enkeltstudier, og alle andre fag som gir bonuspoeng ved opptak til

1618

høyere akademisk utdannelse.

1619

•

Det skal være mulighet for toårig påbygg og ettårig påbygg.

1620

•

Elever som ønsker å ta påbygg som gir generell studiekompetanse parallelt med

1621
1622

yrkesutdanningen, skal ha mulighet til det.
•

Det skal finnes en fleksibel overgangsordning slik at elever med påbegynt

1623

program for studiespesialisering skal kunne fortsette opplæringen innen

1624

yrkesfag.

1625

F.2.7 Relevant yrkeserfaring

1626

Elevorganisasjonen mener at:

1627

•

Lærerne på yrkesfag skal ha minimum fem års relevant yrkeserfaring eller ferdig

1628

utdanning innen faget, i tilegg til å ha pedagogisk kompetanse innenfor faget de

1629

underviser i.

1630

D.2.8 Teknisk allmennfaglig utdannelse

1631

Elevorganisasjonen mener at:

1632

•

1633
1634

Å ta fag-/svennebrev og studiespesialisering samtidig bør bli en rett på lik linje
med å ta bare én av delene.

•

1635

TAF-ordningen må bygges ut til å gjelde alle yrkesfaglige utdanningsprogram, og
det skal være mulig å søke seg direkte inn gjennom Vigo.

1636

G: Ungdomsskolen

1637

G.1 Undomsskolen

1638

G.1 Elevdemokrati på ungdomsskolen

1639

Elevorganisasjonen mener at:

1640

•

1641
1642

Det skal eksistere en avtale om rettigheter og plikter mellom skoleledelsen og
elevrådet på ungdomsskolen, tilsvarende hovedavtalen for arbeidslivet.

•

1643

Elevrådskontakt og skoleledelsen har et særskilt ansvar for å hjelpe elevråd å ha
påvirkning på alle saker som er relevante for dem.

1644

•

Elevråd på ungdomsskolen må sikres midler for å kunne driftes selvstendig.

1645

•

Elevråd på ungdomsskolen må sikres finansiering av deltagelse i en

1646

elevorganisasjon , utenfor elevrådets egne midler.

1647

•

Elevdemokratiet på ungdomsskolen må sikres.

1648

•

Ledelsen har en plikt til å høre på elevene.

1649

•

Elevrådsrepresentanter i ungdomsskolen skal bli valgt på en demokratisk måte.

1650

•

Elever i ungdomsskolen skal ha en rett til å være representert i alle relevante

1651

utvalg og komiteer i skolen.
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1652

•

Politisk fravær skal føres på lik linje som i videregående opplæring.

1653

G.1.2 Overgang

1654

Elevorganisasjonen mener at:

1655

•

1656
1657

videregående opplæring.
•

1658
1659

Elever i grunnskolen skal i større grad få opplæring i studieteknikk og
studiestrategi.

•

1660
1661

Ungdomsskoleelever som ønsker det skal kunne forsere og ta fag fra

Rådgivningstjenesten må sette større fokus på overgangen mellom
ungdomsskolen og videregående opplæring.

•

Alle fylkeskommuner og kommuner i fylket bør inngå en partnerskapsavtale med

1662

formål om å styrke samarbeidet mellom ungdomsskolene og de videregående

1663

skolene.

1664

•

Elever i ungdomsskolen skal få informasjon om alle tilgjengelige linjevalg i valg

1665

av videregående utdanning, samt yrker disse kan føre til, som en del av

1666

obligatorisk rådgivning.

1667

•

1668

Rådgiverene på ungdomsskolen skal gi råd tilpasset hver enkelt elevs interesser
og evne, ikke karakter.

1669

G.1.3 Arbeidslivsfaget

1670

Elevorganisasjonen mener at:

1671

•

Arbeidslivsfag skal være et tilbud på alle ungdomsskoler i alle kommuner.

1672

G.1.4 Språk i ungdomsskolen

1673

Derfor mener elevorganisasjonen at:

1674

•

1675
1676

første årene til å gjelde ut grunnskolen.
•

1677
1678

•
•

Elever skal ha rett til undervisning i hovedmål og sidemål gjennom hele
grunnskolen.

•

1683
1684

Fagvalg i grunnskolen skal ikke påvirke valg av programfag i videregående
opplæring.

1681
1682

Elevene må kunne se de fagene de har på skolen på en helhetlig og nyansert
måte.

1679
1680

Elevenes rett til undervisning på hovedmål skal utvides fra å bare gjelde de syv

På grunnskolen skal sidemål være obligatorisk fra femte klasse og ut
grunnskolen.

•

Elevene skal få tilbud om å lære grunnleggende tegnspråk i grunnskolen.

1685

G.1.5 Karakterer i ungdomsskolen

1686

Elevorganisasjonen mener at:
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1687

•

Det skal gis tallkarakter i ungdomsskolen før vitnemålet i kombinasjon med en

1688

skriftlig tilbakemeldinger, samt grad av måloppnåelse på læringsmål (lav,

1689

middels og høy).

1690

G.1.6 Hospiteringsordningen

1691

Elevorganisasjonen mener at:

1692

•

1693
1694

Elever skal få mulighet til å prøve ut flere linjer og flere skoler flere ganger fra 8.10. klasse.

•

Fylkeskommunene og de videregående skolene må legge bedre til rette for å ta

1695

imot elever som hospiterer fra ungdomsskolen til de respektive videregående

1696

skolene.

1697

•

1698
1699

og andre omliggende kostnader.
•

1700
1701

Utdanningsdirektoratet skal sette ned kvalitetskrav til hospitering. Disse kravene
skal inneholde fokus på veiledning og tilrettelegging for den enkelte elev.

•

1702
1703

Det skal være satt av tilstrekkelige midler til hospitering, i form av lærekostnader

Det må utvikles og utprøves en nettportal som skal sørge for god
informasjonsflyt og at alle elever har et likeverdig tilbud.

•

Hospiteringen må ikke gå utover videregående elever sin rett til minstetimetall

1704

eller undervisning. Lærerens kompetanse i faget utdanningsvalg må

1705

formaliseres.

1706

G.1.7 Psykisk helse i grunnskolen

1707

Elevorganisasjonen mener at:

1708

•

1709
1710

naturfagundervisningen.
•

1711
1712
1713

Det skal undervises i psykisk helse fra 1.-10. klasse som en del av
Psykisk helse skal være et eget delkapittel som skal sikre kunnskap om psykiske
lidelser og forhindre at temaet blir tabubelagt.

•

Det skal utvikles et passende pensum for de forskjellige aldersgruppene i
samarbeid med profesjonelle barne- og ungdomspsykologer/-psykiatere.
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Forslag til:

Politiske prioriteringer
2022 - 2023
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Forslag 1
1

Vurdering på elevenes presmieer

2
3
4
5
6
7
8

Det viktigste formålet med vurderinger skal være læring, men det er det ikke i dag. Vi
lever med et stadig fokus på å definere oss med tall og poengsummer, noe som står i
veien for at vi skal kunne mestre nye utfordringer. En god læringsprosess lider av prøver
som måler det vi husker og karakter som øker stress og press. Det som er ment som et
redskap for å hjelpe deg med å lære, har endt opp med å sette deg opp mot dine
medelever i en jakt på tall som skal fortelle deg det du kan og ikke kan. Vurderingene i
dagens skole fører til dette.

9
10
11
12
13
14

Prøve-regimet man møter på i skolen er ikke tilpasset elevene. De måler ikke det du kan,
de måler hva du klarer å huske etter en lang kveld med pugging. Vi trenger varierende
vurderingsformer som legger til rette for at alle elever kan vise dybden og bredden i
kunnskap sin, og da vurderingskriterier som er utarbeidet sammen med elever. Dette
innebærer også at elevene medvirker i prøveplaner, for å gi riktig tid og omstilling
mellom vurderingssituasjoner.

15
16
17
18
19
20

Eksamen er over 1000 år gammel, men ingen har turt å endre på vurderingsformen
etter alle disse århundrene. Samtidig har eksamen alt for mye makt over hva man lærer i
timene. I stedet for å lære faget, lærer man å prestere eksamen. Vi bruker alt for mye tid
på eksamensforberedelser. Det betyr at man ikke lærer for å lære, man lærer å pugge
og videre glemme det igjen. Derfor trenger vi en sluttvurdering som er med på
læringsprosessen, ikke en som stikker kjepper i hjulene for den.

21

Derfor krever Elevorganisasjonen at:

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

•
•
•
•
•
•
•

Eksamen skal erstattes av mappevurdering i ungdomsskolen og videregående
opplæring.
Trekkordningen til eksamen skal endres, og gjøres mer forutsigbar og rettferdig.
Alle prøveplaner skal utarbeides sammen med elevene, både i ungdomsskolen
og i videregående skole.
Elevene skal aktivt godkjenne vurderingskriterier i forkant av
vurderingssituasjoner.
Karakter i orden og adferd skal fjernes.
Elevene skal få en muntlig og en skriftlig tilbakemelding på alle vurderinger.
I forbindelse med fagfornyelsen (LK20) skal det skje en gjennomgang av
vurderingspraksisen i norsk skole, med mål om å skape vurderinger på elevers
premisser, redusere prestasjonspress og lage vurderinger som ivaretar LK20 sine
prinsipper om dybdelæring og vurdering for læring.
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Forslag 2
1

Ikke bare tomme gratis-ord

2
3
4
5

I Norge er det ikke ende på hvor mange festtaler og skryt vi skal høre om det flotte
gratisprinsippet vi har. Vi sier at utdanning er tilgjengelig for alle, uavhengig av
bakgrunn og hvor stor lommeboka til foreldrene dine er. Likevel er realiteten en helt
annen.

6
7
8
9
10

Skolen skal være en arena for sosial utjevning. Det betyr at sannsynligheten for å lykkes
i utdanningssystemet skal være like høy uansett bakgrunn. Likevel dekker ikke
borteboerstipendet i nærheten av det man trenger for å leve som borteboer. Skal man
være borteboer er man avhengig av en jobb eller ressurssterke foreldre som kan hjelpe
til med leia.

11
12
13
14
15

Det er heller ingen av de yrkesfaglige linjene som utstyrsstipendet dekker 100%. Det vil
si at elever på yrkesfag må betale titusener av kroner fra egne lommer for å ha råd til
utstyret de er pålagt å ha i opplæringa. Å ha en skole hvor elever tvinges til å måtte
betale for utstyr for å gå på linjer de ønsker, er en ekskluderende skole som dytter
eleven ut. Hvordan kan dette skje samtidig som vi skryter av gratisprinsippet?

16
17
18
19

Vi trenger en skole som legger til rette for at alle får muligheten til å ta den utdanningen
de ønsker. Da trenger vi like muligheter til godt utstyr, like muligheter til å gå på skole
der man vil, og like muligheter til å lykkes. Da må vi slutte å bable om et gratisprinsipp
som ikke finnes i realiteten, og faktisk gjøre skolen gratis.

20

Derfor krever Elevorganisasjonen at:

21
22
23
24
25
26
27
28
29

•
•
•
•
•
•
•

Borteboerstipendet skal økes til å dekke alle nødvendige bo- og leveutgifter,
samt to hjemreiser i semesteret.
Utstyrsstipendet skal fullfinansieres.
Gratisprinsippet skal styrkes i opplæringsloven.
Det skal være gratis å være privatist.
Det skal tilbys gratis frokost og gratis varm lunsj hver dag på grunnskolen og på
videregående skole.
Man skal få gratis skole-pc
Elever skal få gratis skoleskyss om de bor mer enn 3 kilometer unna skolen.
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Forslag 3

2

Elevmedvirkning - nøkkelen til opplæring på elevenes
prinsipper

3
4
5
6

Eleven er hovedpersonen i skolen. Opplæringsloven skal sikre elevenes rett til å påvirke
beslutningene som tas på skolen og i klasserommet, men dette er ikke realiteten i dag.
For å legge best til rette for en opplæring som er tilpasset eleven, må vi ha reell
påvirkningskraft.

7
8
9
10

Elevrådet skal være den naturlige samarbeidspartneren i alle saker som angår dem.
Likevel ses de på som meningsløse “liksom-demokrati” som skolene har satt ned fordi
de må. Skolene må legge opp til elevmedvirkning på en måte som gjør det naturlig for
hver enkelt elev å komme med sine meninger.

11
12
13

Det er elevene som kjenner sin egen skolehverdag best. Derfor er det på tide at
elevenes stemme blir hørt, slik at skolen kan bli formet for de den er skapt for, nemlig
elevene.

14

Derfor krever Elevorganisasjonen at:

1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Alle saker som har betydning for elevene på skolen, skal innom elevrådet før en
endelig avgjørelse tas.
Det skal utvikles en avtale som fastslår plikter og ansvar i samarbeidet mellom
elevråd og ledelsen på den enkelte skole.
Elevrådene skal ha en egen post i skolens budsjett som de har kontroll over slik
at de aktivt kan drive elevrådsarbeid og sikre sin uavhengighet overfor
skoleledelse.
Elever skal være i flertall i skoleutvalg og skolemiljøutvalg.
Elevråd skal få muligheten til å delta på planleggingsdager.
Politisk fravær på ungdomsskolen skal føres på lik linje som i videregående
opplæring.
Skolene skal gjennomføre undervisningsevaluering minst én gang i året.
Resultatene skal gjennomgås sammen med elevrådet.
Det må sikres at skoleledelser, lærere eller andre ikke kan legge hindringer for
elevrådets arbeid.
Ledelsen på skolene skal ha møter med elevrådsstyret minst tre ganger i
terminen.
Prøveplaner skal vedtas sammen med klassen den gjelder.
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Forslag til:

Arbeidsprogram
2022 - 2023
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Forslag til:

Treårig hovedsatsing
2022 - 2025

Side 248 av 262

1

En Elevorganisasjon som er nærmere skolehverdagen

2

Elevorganisasjonen er elevenes talsorgan, både i politikken, offentligheten generelt, og

3

ute i skolene. For å sikre at Elevorganisasjonen representerer elevene og deres

4

meninger, må alt som skjer i organisasjonen være forankret i medlemsmassen. Elever er

5

i dag en altfor underrepresentert gruppe, og er avhengig av at elevbevegelsen styrkes.

6

Et av de største problemene Elevorganisasjonen møter i dag, er at altfor få vet hvem vi

7

er, hva vi gjør, og hvordan vi kan hjelpe den enkelte elev og skole. Nye skoler melder

8

seg inn, men vi ser også at flere skoler ikke lenger ser verdien av medlemskapet, og

9

dermed velger å melde seg ut. Det er også stor forskjell mellom antall videregående

10

skoler og ungdomsskoler som er medlem. Dette har ført til at representasjonsgraden til

11

Elevorganisasjonen ikke har utviklet seg i den grad forrige treårig hovedsatsing la opp

12

til.

13

Som Norges eneste elevorganisasjon, er det tydelig at vi er elevenes stemme. Likevel

14

ser vi gang på gang at vår evne til å representere hele elevmassen betviles. I dag er

15

Elevorganisasjonen en organisasjon for elevrådsledere, og de elevene som fra før viser

16

mest engasjement. For å endre dette er vi avhengige av å skape en sterk elevbevegelse,

17

der hver elev kjenner sine rettigheter og plikter.

18

For å styrke elevbevegelsen må alle elever har mulighet til å tale sin sak.

19

Elever ute på skolene i dag blir i stor grad umyndiggjort, selv i elevrådene. Eleven skal

20

være hovedpersonen i skolen, men dette er ikke realiteten i dag. For at hver elev skal få

21

sin stemme hørt er det viktig at elevrådene styrkes, og at arbeidet med elevdemokrati

22

blir mer tilgjengelig.

23

Alt for mange elevråd opplever at arbeidet deres avhenger av en ansvarsperson fra

24

skolen med god kontakt hos ledelsen, og en ildsjel som driver elevrådet innenfra. Med

25

en gang disse ildsjelene faller fra, går ut av skolen, eller ikke engasjerer seg i elevrådet

26

mer, dabber aktiviteten av. Antall gjennomslag i elevrådet skal ikke være avhengig av

27

enkeltpersoner og deres engasjement. Vi må derfor gi elevrådene de ressursene de

28

trenger for å kunne drives kontinuerlig, og for å bli en tydelig elevstemme.
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29

Elevorganisasjonen må:

30

1. Organisere majoriteten av norske elever

31

2. Jobbe for å opprette lokallag i alle Norges fylker

32

3. Jobbe for å styrke elevrådsarbeidet på alle skoler

33

4. Til enhver tid ha en organisasjonsoppbygging som legger best mulig til rette for

34
35
36

medlemskontakt
5. Tenke nytt om hvordan vi når ut til alle elever, både medlemmer og ikkemedlemmer
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Innstilling til Elevtinget: forpliktelser for sentralt
tillitsvalgte
Bakgrunn
Under §17a i vedtektene står det at saken “Forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte” skal
behandles på ordinære elevting. Under “Valgreglement” står det følgende:
Elevtinget kan vedta forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte. Et slikt vedtak må fattes
før fristen for å stille til valg går ut. De som velges til tillitsverv som faller under
forpliktelsene er nødt til å signere dette før vedkommende tiltrer i sitt verv.
Elevtingets tillitsvalgte vil si alle som har pådratt seg tillitsverv under Elevtinget, altså,
Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret til Operasjons Dagsverk og
Generalsekretær, for perioden valgt. Det er Landsstyret som skal innstille på
forpliktelsene overfor Elevtinget.
Forpliktelsene bidrar til at Elevorganisasjonen står frem som en mer helhetlig
organisasjon, og at Landsstyret og elevene kan legge føringer for hvordan Sentralstyret
skal arbeide. Dokumentet har etter sin opprettelse blitt behandlet på hvert Elevting. Jeg
har i denne saksbehandlingen tatt i utgangspunkt i retningslinjene for 2020/2021.

Drøfting
De siste periodene har forpliktelsene for Elevtingets tillitsvalgte blitt grundigere og
grundigere debattert. Dette kan være blant annet fordi forpliktelsene ikke kun gjelder i
arbeidstid på kontoret, men tjuefire timer i døgnet mens den tillitsvalgte sitter på et
verv. En annen faktor er at disse forpliktelsene også gjelder for mindre aktive verv, slik
som varaverv i Desisjonskomteen. På tross av at varaer kanskje bare er tilstede på ett
arrangement i løpet av perioden, må de likevel forholde seg til reglene hver dag.
Det er gjerne en selvfølge at ved å sitte i et sentralt tillitsverv i Elevorganisasjonen
følger mye ansvar. Da er det også naturlig å diskutere hvorvidt dokumentet er
nødvendig eller ikke. Er det ikke, ved å stille til valg, en selvfølge at man skal bidra til at
vedtektene blir fulgt, at man ikke skal spre konfidensiell informasjon og at man ikke skal
bruke sin posisjon til å utnytte andre i organisasjonen? Det kan også være verdt å
diskutere komiteenes og OD-styrets rolle i forpliktelsene. Skal de på lik linje med
sentralstyret være pliktige til å bidra til at arbeidsprogrammet blir fulgt, og ikke motta
lønn fra Elevorganisasjonens konkurrenter?
Punktet om å ikke spre konfidensiell informasjon kan også være verdt å drøfte og
diskutere. Hva innebærer “konfidensiell informasjon”, og hvor går grensen for hva slags
informasjon man kan dele? Betyr punktet kun at man ikke kan dele informasjon man
spesifikt har fått gjennom sitt verv som sentralstyremedlem, eller strekker det seg også
til å gjelde for eksempel privat kunnskap man har tilegnet seg om det politiske
landskapet i løpet av perioden? Jeg tenker det er sunt å diskutere hvorvidt punktet skal
konkretiseres eller bli værende slik det står i dag.

Side 251 av 262

Forpliktelsene kan også potensielt virke innskrenkende for de valgtes frihet. Mennesker
som stiller til sentralstyret er som oftest i stor grad klar over det å sitte i et sentralstyre
er en fulltidsjobb, mens de som stiller til OD-styret eller komiteer kanskje ikke har
samme innstilling. Det kan være lurt å diskutere hvorvidt det å ha for strenge
forpliktelser kan føre til at enkeltpersoner ikke stiller til valg.
Jeg ser fram til en god og konstruktiv debatt!
Punkter til diskusjon

●

Er forpliktelsene for Elevtingets tillitsvalgte nødvendige?

●

Er det etisk forsvarlig å avgrense friheten til tillitsvalgte i alle sentrale
organer?

●

Bør alle organene som i dag omfattes av forpliktelsene være med?

●

Bør alle organene i så fall være likestilte?

●

Hvor går grensen for å “spre konfidensiell informasjon”?

●

Vil forpliktelsene kunne være en medvirkende faktor for å ikke stille til valg?

Oslo, 19.11.21
Jens F. Vold
Sentralstyremedlem

Side 252 av 262

Innstilling til Elevtinget:
Forpliktelse for sentralt tillitsvalgte
Bakgrunn
Forpliktelser for sentralt tillitsvalgte gjelder personer som er valgt til et verv i
Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret til Operasjon
Dagsverk og Generalsekretær. Personene som innehar verv i disse leddene,
må skrive under på forpliktelsene før de kan regnes som valgt.
Elevorganisasjonens desisjonskomite tolker hva som er brudd på
retningslinjene og Varslingsutvalget behandler eventuelle brudd.
Forpliktelser
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidra etter beste evne til at Elevorganisasjonens vedtekter blir fulgt.
Bidra etter beste evne til at Elevorganisasjonen sitt politiske
måldokument og politiske prioriteringer blir realisert der hvor de
tillitsvalgte oppfattes som Elevorganisasjonens representanter.
Bidra etter beste evne til at Elevorganisasjonens arbeidsprogram blir
gjennomført
Ikke spre konfidensiell informasjon de har tilegnet seg gjennom sitt verv.
Ikke bruke sin posisjon som tillitsvalgt for å utnytte andre i
organisasjonen.
Ikke ta imot lønn, provisjon, godtgjørelse eller andre fordeler fra
Elevorganisasjonens kommersielle samarbeidspartnere eller deres
konkurrenter.
Være bevisst på maktposisjonen sin, både formelt og uformelt særlig i
forbinelse med alkohol, tobakk og andre rusmidler. Det skal under ingen
omstendigheter utøves noen form for press
Opptre etisk forsvarlig ovenfor tillitsvalgte og organisasjonen.

Dato og sted							

Signatur

………………………………..					

………………………………..
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Medlemskontingent 2022-2023
Bakgrunn for saken
Elevtinget vedtar medlemskontingenten til Elevorganisasjonen etter innstilling fra
landsstyret. Medlemskontingenten står for rundt ⅓ av hovedinntekten vår og sikrer
store deler av den daglige driften og aktiviteten til organisasjonen sentralt.
Tidligere år
Fra 2016 og frem til 2020 var medlemskontingenten på 7,5kr for ungdomsskoler og
9,5kr for videregående skoler og lærlingråd. I 2020 ble den økt med 50 øre. Dette
justerte kontingenten etter konsumprisindeksen, og unngikk inntektstap.

Hva er konsumprisindeks (KPI)?
Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser
prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den
prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon eller
prisvekst.
- Statistisk sentralbyrå

Kontingenten for ungdomsskoler ble senket på Elevtinget i 2012 med forbehold at
ungdomsskoler gjerne har en mindre økonomi enn det videregående skoler har.
Medlemskontingenten for individuelt medlemskap har ikke blitt endret siden 2008, da
Elevtinget vedtok å senke prisen fra 75 til 50 kr.
Medlemskontingenten for perioden 2020/2021 ga oss en inntekt på ca 1 780 000kr.
Dette er en økning på rundt 205 000 kr fra perioden 2018/2019. Vi regner med å få
omtrent like mye i år siden medlemskontingenten er lik. Det kan likevel hende at
inntektene endres litt, ettersom at medlemstallet vårt har endret seg det siste året.
Forholdet mellom medlemskontingent og aktivitet i organisasjonen
Med dagens kontingent vil en videregående skole med 400 elever betale 4000kr for
medlemsskap, mens en ungdomsskole med 400 elever betaler 3200kr. I tillegg til
dette kommer utgiftene for Elevtinget. Alle våre medlemsskoler kan søke om penger
fra EO-fondet og få mer penger enn det de bruker på medlemskap i organisasjonen.
Disse pengene går til elevrådet og ikke skolen, som betaler for medlemskap. En
økning i medlemskontingenten kan bidra til å gjøre at Elevtinget blir rimeligere å delta
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på. En større økning i medlemskontingenten vil antakeligvis føre til et misforhold
mellom medlemskontingenten og de fordelene medlemmene får tilbake. Dette kan
føre til flere utmeldelser. En vesentlig senkning av kontingenten vil føre til at man må
kutte i den medlemsrettede virksomheten, eller senke kostnadene til drift av
organisasjonen. Det er derfor viktig å finne en balanse mellom kontingent og
medlemstilbud.
Prisjustering
På Elevtinget 2020 ble medlemskontingenten økt med 50 øre for både
ungdomsskoler og videregående skoler og lærlingråd. Dette var på bakgrunn av
Konsumprisindeksens (KPI) utvikling over de foregående årene. Mellom oktober 2016
og oktober 2020 var prisstigningen på 8,1%, og 10kr i 2016 var verdt 10,81kr i 2020.
Ser vi på økningen mellom oktober 2020 og oktober 2021, ligger den på 3,5%. 10kr i
2020 er altså verdt 10,35kr i dag. Tall er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Det er viktig at Elevorganisasjonen justerer medlemskontingenten gradvis etter
Konsumprisindeksen. Hvis vi ikke gradvis justerer oss etter inflasjon vil vi ved senere
tidspunkt være nødt til å ta større hopp i kontingenten som kan oppleves som store
og plutselige. Samtidig ser vi at KPI ikke har økt i den grad at vi ser det som
nødvendig å øke medlemskontingenten for å dimensjonere kontingenten for
kostnader.
Individuelt medlemsskap
Siden 2008 har individuelt medlemsskap i Elevorganisasjonen kostet 50kr. Det er få
som benytter seg av dette, og vi tjener ikke mye på denne typen medlemskap. Man
må ha betalt en kontingent på minst 50kr for å regnes som et medlem av en
organisasjon. Dette er en grense satt av staten, og brukes av de fleste
ungdomspartiene. Vi står fritt til å øke denne kontingenten, men utbyttet vi vil få vil
være ubetydelig. Saksbehandler ser derfor ingen grunn til å øke kontingenten for
individuelt medlemskap.
Innstilling fra Landsstyret til vedtak
F1

Medlemskontingenten for institusjonsbasert medlemskap for skoleåret
2022/2023 forblir 10 kr for videregående skoler og lærlingråd, og 8 kr for
ungdomsskoler.
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F2

Medlemskontingenten for individuelt medlemskap for skoleåret 2022/2023
forblir 50kr.

Elevdemokratisk hilsen
Ronja Haugstad Larsen
Generalsekretær
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OD

Inntjeningssum til Operasjon Dagsverk
Bakgrunn
Vedtektenes §11 fastslår at saken «Fastsettelse av inntjeningssummen for OD-dagen, på
henholdsvis ungdomsskole- og videregående skolenivå» skal vedtas annethvert år på
Elevtinget. Tidligere behandlet man hvert år, men Elevtinget vedtok i 2013 en
vedtektsendring, da man ikke mente det var hensiktsmessig å kunne endre summen hvert
år. Dagsverksprisen setter rammene for budsjettet til Operasjon Dagsverk, bestemmer hvor
mye penger elevene skal jobbe inn til prosjektet på OD-dagen og påvirker i noen tilfeller
også hvorvidt norske elever jobber på OD-dagen eller ikke. Denne summen er derfor svært
viktig for alle ledd av aksjonen.
Historie
Vedlagt ligger tallmateriellet som strekker seg fra 1979 til 2022
År

Inntjeningssum VGS

Inntjeningssum USK

1979

60 kroner

45 kroner

1981

100 kroner

75 kroner

1984

125 kroner

75 kroner

1985

130 kroner

100 kroner

1986

150 kroner

100 kroner

1989

175 kroner

100 kroner

1990

200 kroner

125 kroner

1996

225 kroner

150 kroner

1998

250 kroner

150 kroner

2002

300 kroner

200 kroner

2011

400 kroner

300 kroner

2012-2022

400 kroner

300 kroner

Av tabellen ser man hvordan inntjeningssummen har forandret seg drastisk de siste 30
årene. Stigningen fra 1979 har vært markant, men man har i stor grad fulgt prisstigningen i
resten av samfunnet. Summen har ikke endret seg etter 2011.
Ved behandlingen på Elevtinget 2011 hadde OD-styret innstilt på en økning fra 200 og 300
kroner på henholdsvis ungdomsskolen og videregående til 250 og 350 kroner. Elevtinget
gikk derimot hardere til verks og satte den nye inntjeningssummen til 300 og 400 kroner. Da
man ved senere anledninger har behandlet saken har man ønsket å ikke øke summen.
I etterkant av Elevtinget 2011 var OD spente på hvordan endringen ville slå ut. Ville mange
skoler melde seg av eller deltakelsen blant elevene falle betraktelig? Vil det føre til stor
oppgang i innjobbede midler til prosjektene? I etterkant har man sett både positive og
negative konsekvenser av endringen.

Verden er urettferdig.
Du kan gjøre noe med det.

Operasjon Dagsverk
od.no
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Fordeler
Det ble i 2011 jobbet inn over 35 millioner kroner. Dette er i utgangspunktet positivt, og
betydde at samarbeidsorganisasjonen Plan Norge måtte oppjustere sine budsjetter. Dette
kunne Plan gjøre ved å utvide prosjektperioden samt sette av mer penger til aktiviteter som
kunne trenge dette. Man så i tillegg at flere skoler ikke merket endringen i
inntjeningssummen. Oppgangen i innjobbede midler fra 2010 til 2011 var på cirka 18 %.
Det er også ønskelig at elever som jobber på OD-dagen behandles skikkelig av sine
arbeidsgivere, og ikke blir sett på som billig arbeidskraft som er lett å utnytte. 300 eller 400
kroner er et stykke unna en anstendig timelønn for et dagsverk, men kan allikevel kunne
bidra til at arbeidsgivere ikke utnytter elevene.
Utfordringer
Vi hadde 82 færre skoler påmeldt Operasjon Dagsverk i 2013 enn i 2010. Om dette skyldes
endringen i inntjeningssummen er ikke sikkert, men trolig er det en medvirkende årsak.
Dessuten har vi fått mange henvendelser fra skoler som synes det er negativt med økningen
og at nåværende sum er for høy. I evalueringene som er sendt ut til skolene den gang er det
mange som oppga at for høy dagsverkpris er en av årsakene til at elever ikke jobber. Ofte
skiller dette privatpersoner og bedrifter. Vi ser sjeldent at bedrifter synes 300/400 kr er for
mye, men for privatpersoner kan summen oppleves for høy.
Drøfting
Inntjeningssummen fastsetter beløpet norske elever kan jobbe inn på OD-dagen. Historisk
har inntjeningssummen blitt endret hyppig, men de siste årene har det roet seg.
Det er ikke tvil om at mange mente inntjeningssummen var høy når den endret seg i 2011.
De som synes summen er høy er ikke i noen særlig grad bedrifter, men familier der elevene
jobber hjemme eller elever som driver med alternativt dagsverk. I mindre byer og tettsteder
er det i større grad enn ellers problematisk, da det ofte er kamp om arbeidsplassene, og
mange er nødt til finne alternativer.
Likevel er det også mange eksempler på at elever finner det helt uproblematisk å tjene inn
det fastsatte beløpet, da gjerne hos bedrifter. En del arbeidsgivere velger å betale elevene
langt over den bestemte dagsverkprisen, dette skjer også når elever selger noe, spiller
musikk, etc…
Det er elleve år siden dagsverksprisen endret seg, og alt i alt ser det ut til at de aller fleste
har akseptert endringen som kom i 2011, og som hadde noen negative konsekvenser den
gang.
Siste ord
Tilbakemeldingene fra de siste OD-årene er klare: dagens inntjeningssum bør forbli. Det har
lenge vært et ønske blant medlemsskoler å ha kontinuitet på inntjeningssummen. OD-styret
og sekretariatet ser ingen grunn til å ikke imøtekomme dette ønsket, og vi vil oppfordre
Elevtinget på det høyeste til å støtte opp om forslaget til inntjeningssummen.
F1: Minstesum: kr 300 USK, kr 400 VGS

Med vennlig hilsen,
Hedda Oven Halvorsen - Leder, Operasjon Dagsverk

Verden er urettferdig.
Du kan gjøre noe med det.

Operasjon Dagsverk
od.no

Side 258 av 262

Elevtinget er et trygt og inkluderende arrangement!
Elevtinget bygger på Elevorganisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og felles mål
om å være en trygg og inkluderende arena for norske elever. Alle deltakere som
deltar på Elevtinget, skal skrive under på og følge “retningslinjer for deltakere på
Elevtinget 2022”.

Respekt for alle
Alle deltakere på Elevtinget skal vise respekt for alle uavhengig av kjønn,
kjønnsidentitet, alder, religion, seksuell legning, sosial status, etnisk tilhørighet
eller politisk ståsted. Elevorganisasjonen tar avstand fra alle former for rasisme,
diskriminering og trakassering.

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.

Alkohol- og rusfritt Elevting
Ved alle medlemsrettede arrangementer i Elevorganisasjonen er det
nulltoleranse for alkohol og andre rusmidler. Dette gjelder også Elevtinget.

Dersom du selv opplever eller er vitne til brudd på disse
reglene eller annen grenseoverskridende adferd kan du
kontakte:
Ronja Haugstad Larsen, 41333829, ronja@elev.no
Anna Buran, 41375766, buran@elev.no
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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
hotellet4. 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 forhånd8. 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.
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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.
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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

Side 262 av 262

