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Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole

Til elevrådsrepresentanten

Byåsen videregående skole

Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole
Elevrådet er elevenes eget organ på skolen, og står fritt til å ta opp saker av interesse for
elevene. Elevrådsarbeid og elevmedvirkning er en lovpålagt oppgave, og Byåsen videregående
skole har et ansvar for å legge til rette for at elevrådet kan fungere godt og gi nødvendig
opplæring og informasjon underveis.
Elevdemokratiets grunnlag er at alle elever har rett til medvirkning, både som
enkeltpersoner og gruppe. Elevrådet skal ha gode rammevilkår og oppleve reel innflytelse på
saker de tar opp. Alle elever på skolen skal være representert i elevrådet, med minst en
representant for hver tjuende elev. Elevrådsrepresentantene velges ved skriftlig valg.
Elevrådet velger selv leder og medlemmer i elevrådsstyret. Elevrådet har minimum ett møte
hver måned hvor saker blir tatt opp og drøftet. Årshjulet viser sentrale aktiviteter gjennom
skoleåret:

August
Valg av elevrådsrepresentant

April - Juni
Sommeravslutning
Årsevaluering
Attest

ÅRSHJUL

September
Konstituering av
elevråd
Valg av
ledergruppe og
speaker
Elevrådsskolering
Konstituering av
skolemiljøutv.

Oktober
Februar - Mars
Elevtinget

November desember
Elevundersøkelsen
Juleavslutning

Skolering
ledergruppe
Skolering og
planlegging i
skolemiljøutv.
Operasjon
Dagsverk
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Konstituering av elevråd, steg for steg


Demokratisk valg av elevrådsrepresentanter (tillitsvalgte) og vara i hver klasse.
Kontaktlærer er ansvarlig for at valget blir utført innen 1. september.



Gruppe opprettes i It’s Learning.



Elevrådsskolering i uke 37 (flyttet til uke 38, 19.09). En hel dag settes av til skolering.
Besøk fra Elevombudet og Elevorganisasjonen. Elevrådskontakt informerer om rollen
som tillitsvalgt og elevrådsrepresentant.
Valgmøte i uke 38. Det gjennomføres valg av ledergruppe, representanter til



skolemiljøutvalget og OD-komite.

Organisering av elevrådet
Elevrådet deles inn i grupper etter avdeling og kalles avdelingsråd. Avdelingsrådene har
faste møter med avdelingsleder hvor saker som kun angår avdelingen diskuteres.
Avdelingsrådene møtes 2-3 ganger hver termin på sin avdeling.
I hvert avdelingsråd velges en «speaker». Speaker er talerøret for avdelingsrådet og
forhandlingsdelegat når det er nødvendig (visualisert med en pil på figuren). Speakeren
deltar når ledergruppen har møter. Speakeren snakker på vegne av gruppen når elevrådet har
prosessarbeid, og i møte med ledergruppen.
Ledergruppen velges av elevrådet for å representere hele skolen og består av 4 tillitsvalgte.
Ledergruppen har møter en gang hver måned og oftere ved behov. Ansvaret til ledergruppen
er å forbereder saker for avdelingsrådene og oppsummere saker vedtatt i avdelingsråd.
Ledergruppen, sammen med speaker fra hvert avdelingsråd, har faste møter med ledelsen
ved skolen. Ledergruppen arbeider strategisk med saker som angår hele skolen og følger opp
prosjekter som de ulike gruppene arbeider med.
Elevrådet kan opprette midlertidige arbeidsgrupper som jobber med avgrensede tema (for
eksempel OD-komite, trivselsgruppe, kantinegruppe osv). Arbeidsgruppene er åpne og alle
elever som vil kan delta, også de som ikke er tillitsvalgt. Gruppene har en koordinator som
rapporterer til ledergruppen.
Slik jobber vi i elevrådet: Når en sak presenteres i elevrådet, samles avdelingsrådene for å
diskutere. Speaker går mellom ledergruppen og avdelingsrådene for å stille spørsmål og
informere om hva avdelingsrådet mener om saken. Ledergruppen samler alle innspillene til
saken og lager en oppsummering og en konklusjon for alle gruppene. Elevrådet er samlet på 23 møter hver termin.
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ORGANISERING AV ELEVRÅDET

TIP
MK

RM
leder
gruppe

Stvg3

STvg2

Ledergruppe

• 4 ledere
• "Speaker" fra
hver avdeling

HO

STvg1

Skolemiljøutvalget
• 6 -7 medlemmer
Representasjon: De tre
lederne og 3 av
elevrådets medlemmer
(velges av
elevrådsstyret). Må
være elever
representert fra RM/TIP,
HO og MK/ST

OD-komite

• Leder
• minimum 6
medlemmer
•Representasjon: elever fra
alle studieretningene

Kommunikasjon i elevrådet
Elevrådsmøtene er satt opp i en årsplan. Elevrådsmøter varsles på skolens skjermer, ITL og
facebook. Elevrådet har en facebook-gruppe som administreres av ledergruppen. Her kan
elevrådsrepresentanter også melde inn saker. Elevrådet har en egen gruppe på It’s Learning
hvor mer generelle opplysninger legges ut. I god tid før elevrådsmøtene sendes det ut
saksliste, dette er ledergruppens ansvar.
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Gjennomføring av elevrådsmøte
Ved Byåsen vgs ønsker vi å ha en god møtekultur. Dette innebærer presist oppmøte, gode
debatter, demokratiske prosesser og votering. Som elevrådsrepresentant varsler du
ledergruppen hvis du er forhindret fra å møte.


Saker meldes inn til elevrådsstyret på forhånd og saksliste deles ut i god tid



Møtet ledes av ledergruppen



Gjennomgang av saker fremmet av tillitsvalgte og avdelingsråd



Referat fra møtet sendes ut til alle tillitsvalgte senest noen dager etter møtet



Ledergruppen følger opp saker med skolens ledelse (rektor og elevrådskontakt)



Elevrådsrepresentanter referer fra elevrådsmøtene i sin egen klasse

Elevrådsrepresentant
Tillitseleven representerer klassen i skolens elevråd. Tillitseleven har plikt til å møte på
elevrådsmøtene, ta opp saker og skape engasjement rundt elevrådets arbeid gjennom
informasjon til klassen. Tillitseleven må klargjøre med klassen hvilke forventninger de har til
hans / hennes innsats. Kontaktlærer og tillitselev blir enige om hvordan og når tillitseleven
kan få tid til å informere og ta opp saker med klassen. Hvis tillitseleven er forhindret fra å
møte, deltar varatillitsvalgt i elevrådet.
Hva kjennetegner en god elevrådsrepresentant?


Er engasjert og interessert i å jobbe for elevenes / klassens beste



Kan argumentere godt og saklig på vegne av sine medelever



Fatter beslutninger på vegne av elevene og står inne for disse



Er åpen for forslag fra sine medelever



Leder klassemøter slik at alle blir hørt



Gir tydelige tilbakemeldinger fra elevrådet til klassen og omvendt



Tar jobben sin seriøst og møter på elevrådsmøtene

Elevrådskontakten ved skolen
Elevrådet blir veiledet av elevrådskontakten ved skolen. Elevrådskontakten bistår elevrådet
på en slik måte at elevrådet selv finner ut hvordan de skal jobbe på en god måte.
Elevrådskontakten har jevnlig møter med ledergruppen og elevrådet. Elevrådskontakten
deltar på elevrådsmøtene. Leder for elevtjenesten, Ronny Engan, er elevrådskontakt ved
Byåsen videregående skole og har kontor i administrasjonen.
Side 5 av 8

Byåsen videregående skole

Møteplan for elevråd, elevrådsstyre og skolemiljøutvalg 2017-2018
Dato
05.09

Tidspunkt / møterom
7.time Auditoriet

Møte
Elevrådet

Tema
Informasjonsmøte

Deltagere
Tillitselev + vara

19.09
22.9

1-8. time Aud.
1-2. time
Internett-cafe (3etg)

Elevrådet
Elevrådet

Tillitselev
Tillitselev

25.9

4. time

B212

Ledergruppe

Elevråds-skolering
Valg av ledergruppe og
speaker. Konstituering
avdelingsråd
Konstituering styret
Møte med rektor

29.09
Uke 40

6. time

B212

Representanter
Tillitselev

02.10
24.10
30.10

2.time Elevrådskontor
2. time
B212
4 -5. time
Elevrådskontor

Skolemiljøutvalget Konstituering
Avdelingsråd
Møte med avd.leder
Saker fra klassene
Ledergruppen
Møte med elevrådskontakt
Skolemiljøutvalget
Ledergruppen
Møte med elevrådskontakt
Avdelingsråd

Tillitselev

Uke 45
13.11
14.11
06.12
12.12
19.12
08.01
16.01

1–2. time
Internett-cafe
2 – 3. time B212

Elevrådet
Ledergruppen

Møte med avd.leder
Saker fra klassene
Saker fra avdelingsrådene
MOT
Møte med rektor

1 – 2. time
Auditoriet
4. time
B212
3 – 4. time
elevrådskontoret
2. time
Internett-cafe
5 – 6. time
Elevrådskontor

Elevrådet

Elevundersøkelsen

Uke 5
09.02
26.02
02.03
21.03
Uke 15
19.04
11.05

1. time
B212
1 – 2. time Aud.

Ledergruppen
Representanter
Ledergruppen

Tillitselev

Skolemiljøutvalget Elevundersøkelsen
Ledergruppen
Møte med elevrådskontakt

Ledergruppen
og speaker
Tillitselev og
vara
Representanter
Ledergruppen

Elevrådet

Handlingsplan mot
mobbing
Møte med elevrådskontakt

Tillitselev

Møte med avd.leder
Handlingsplan mot rus

Tillitselev

Ledergruppen
Avdelingsråd

3. time
B212
6. time
Elevrådskontor
2 - 3. time
Internett-cafe
2. time
B212

Ledergruppe og
speaker

Skolemiljøutvalget
Ledergruppen
Møte med elevrådskontakt
Elevrådet

Saker fra avdelingsrådene

Ledergruppen

Møte med rektor

Avdelingsråd

Møte med avd.leder
Saker fra klassene

Skolemiljøutvalget
Elevrådet
Evaluering av året

Ledergruppen

Representanter
Ledergruppen
og speaker
Tillitselev
Ledergruppen
og speaker
Tillitselev
Representanter
Tillitselev + vara
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Forklaringer
Elevrådet: Består av alle tillitsvalgte og er det høyeste organet i skolens elevdemokrati.
Skolemiljøutvalget: Ved hver videregående skole skal det være et skolemiljøutvalg. I
skolemiljøutvalget skal elevene, ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen være
representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene
er i flertall. I skolemiljøutvalget kan dere sikre at elever får økt innflytelse på
skolehverdagen. Som representant i skolemiljøutvalget får du som elev mulighet
til å påvirke skoledagen.
Ledergruppen i elevrådet: 4 ledere velges av elevrådet for å representere hele skolen. Ved
behov deltar avdelingsrådets speaker når ledergruppen har møter.
Speaker: Den i avdelingsrådet som velges til å snakke på vegne av gruppen når elevrådet har
gruppeprosessarbeid, og i møte med ledergruppen. Deltar på alle møter der rektor møter
ledergruppen.
Elevrådskontakt: Den personen i skolens ledelse som har ansvaret for kontakten mellom
skolen og elevrådet.

Side 7 av 8

Byåsen videregående skole

Side 8 av 8

