Oppstart av elevråd
Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd. Dette er for å sikre elevenes medvirkning i
skolehverdagen.
Noen skoler velger elevråd i januar mens andre velger etter skolestart på høsten.
For elevrådene som blir valgt i januar bør på vårparten tilrettelegge det slik at elevrådsarbeidet kan
starte raskt opp etter sommerferien.
De skolene som velger elevråd etter skolestart på høsten bør være effektive og sørge for at
elevrådsarbeidet kommer raskt i gang. Det kan være lurt at elevrådet på vårparten gjør et godt
forarbeid så det er enklere for elevrådet som tropper på etter skolestart å komme i gang. Eksempler
på dette kan være en fremdriftsplan eller rapporter fra elevrådsstyret som troppet av.
Et av de største problemene til elevrådene er kontinuitet. Det er derfor viktig at man tidlig innarbeider
gode rutiner for elevrådsarbeidet. Rutiner som kan videreføres til senere elevråd.
Men bør også tidlig i elevrådets periode gjennomføre en opplæring av de tillitsvalgte. Hvordan man
velger å gjøre dette er mange. Noen elevråd har elevrådsseminar, andre har opplæring fra fjorårets
elevrådsstyre mens noen har rask opplæring på et elevrådsmøte. Variasjonene er mange og
mulighetene er enda flere.

Valg av tillitselev.
Ved et valgt tidspunkt hvert år skal hver klasse velge tillitselev og varatillitselev. Klassens tillitselever er
en del av skolens elevråd og representerer sin klasse der. Tillitseleven er også representanten fra
klassen overfor lærere og skoleledelse.
Det er viktig at tillitselev tar med seg saker fra klassen til elevrådet. Diskuter med klassen under
klassens egen time/klasseråd og har en løpende dialog med klassen sin angående hva de ønsker å ta
videre til elevrådet. Tillitseleven bør også informere klassen som om elevrådets arbeid.
Tillitselevens oppgaver:
•
•
•
•

Legge til rette for klasseråd/klassens time
Representere klassen
Følge opp miljøet i klassen og i klasserommet
Møte på elevrådsmøter

Valget av tillitselev bør foregå skriftelig om det er flere kandidater. Kandidater kan foreslås av elever i
klassen. Men ingen skal bli valgt mot sin vilje.
Det er vanlig at kandidatene får en mulighet til å presentere seg selv og fortelle hvorfor de ønsker å
være tillitselev.

Valg av elevrådsstyret
Når tillitselevene i klassene er valgt bør man så fort som mulig få valgt et elevrådsstyret og
representanter til de ulike utvalgene på skolen.
Elevrådet må velge en leder, en nestleder. Hvilke andre verv som velges varierer fra skole til skole.
Kandidatene som stiller til de ulike vervene skal ha en mulighet til å presentere seg og fortelle hvorfor

de ønsker dette vervet. Om det er flere kandidater til vervet skal valget foregå skriftelig. Om elevrådet
har egne vedtakter (regler) så skal disse følges i forbindelse med valget.
Elevrådet bør ha et bevisst forhold til rekruttering av nye tillitsvalgte gjennom hele året. Man er
avhengig av mennesker som ønsker å bidra for at driften skal gå rundt. Elevrådet bør derfor ha en
plan på hvordan de skal informere og aktivisere flest mulig på skolen i forbndelse med valg.
I etterkant av valget bør de nyvalgte få opplæring i sine verv. Man må også informere ledelsen om
hvem som sitter i elevrådsstyret. De nyvlagte bør også presenteres for skolens elever. Det er ofte et
problem på mange skoler at elevrådet sliter med å være synlig. At elevene vet hvem som sitter i
elevrådet er avgjørende for at de også skal komme med saker til elevrådet.

Første elevrådsmøte
Det bør sendes ut en innkalling med saksliste i forkant av møtet. På første møte bør dere sette
standarden for året.
Forslag til saker:
•
•
•

Valg av elevrådsstyret og eventuelle utvalg, samt skolekomite for Operasjon Dagsverk.
Sette ned rutiner. F.eks innkalling, referat, møtedag, regler osv
Finne mål for skoleåret og hvordan gjennomføre det. Hva ønsker elevrådet å få til?

Det lønner seg og ha en ordstyrer på møtene. Det er vanlig at denne personen er elevrådsleder. Det er
mulig å velge en annen ordstyrer for hvert møte om det er ønskelig.
Ved å ha en ordstyrer vil det være enkelere å komme seg gjennom møte på en ryddig og ordentlig
måte samtidig som det vil bli mer konstruktive debatter.

