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EO-helgen
Bakgrunn
EO-helgen blir etter all sannsynlighet avholdt på Nesodden vgs 23-25. oktober, en dato alle tillitsvalgte
skal holde av. EO-helgen er for gamle tillitsvalgte kanskje bedre kjent som halvårsskoleringen, og tar på
lik linje med halvårsskoleringen sikte på å videreutvikle den kompetansen sittende tillitsvalgte har, få
spredd denne kompetansen, samt å skolere nye tillitsvalgte som slutter seg til  elevrøysla ut over
høsten. Saksbehandlere, som også er en del av EO-helggruppa, ønsker gjennom dette diskusjonsnotatet
å sette i gang tankesmia for å kunne på best mulig måte under landsstyret i september kartlegge hvilke
faglige og sosiale mål tillitsvalgte i Elevorganisasjonen setter seg for skoleringsseminaret EO-helgen.
Oppbygning
For å sikre at alle tillitsvalgte for det maksimale ut av de få dagene vi er samlet på Nesodden er det
naturlig å ha parallellsesjoner som hovedoppbygning for seminaret. Ved å tilby skoleringer som er
nivådifferensiert og skoleringer med forskelige temaer i hver sesjon ivaretar man tillitsvalgte med ulik
fartstid og med ulike verv på en best mulig måte. Saksbehandlere ser også for seg en
skoleringspåmelding og læremål for de ulike skoleringene. I forbindelse med disse parallellsesjonene må
man også ta stilling til i hvor stor grad man skal låse verv til å delta på ulike skoleringer. Ved å  invitere
tillitsvalgte til skoleringer på bakgrunn av verv kan man sikre at alle for den nødvendige kompetansen
man trenger for å bekle sine verv. Ulempen med dette er at man i mindre grad ivaretar den enkelte
tillitsvalgtes ønsker.
Av de skoleringene som blir valgfrie er det ønskelige fra EO-helggruppens side at man har påmeldingen i
forkant av skoleringene. Dette vil gjøre det enklere for foredragsholdere å planlegge sine skoleringer ut
ifra størrelse på gruppen som skal skoleres. Læreplanmålene gjør det enklere for tillitsvalgte å kartlegge
i hvilke fagområder mann har hull som bør tettes og prioritere hvilke skoleringer man bør delta på.
Dette er en ordning som ble benyttet under EO-dagene tidligere i år og etter det undertegnede er
bekjent, en ordning som har høstet god kritikk fra deltagere og arrangører.
Selv om saksbehandlere opplever parallellsesjoner som den beste måten å ivareta tillitsvalgtes ulike
kompetansenivå er vi mer en gjerne glade for innspill som går på oppbygningen. Sett i gang diskusjonen
i ditt fylkeslag.
Faglig
EO-helggruppen ønsker å tilby skoleringer til alle ledd i organisasjonen med unntak av Operasjon

Dagsverk som har sitt eget skoleringsprogram. For å tilby skoleringer som passer hver enkelt tillitsvalgt
er vi avhengig av å kartlegge hvilke områder de enkelte tillitsvalgte mangler kompetanse. Dette
kartleggingsarbeidet har vi tenkt til å gjennomfør i to omganger. Først og fremst ønsker vi at
landsstyrerepresentantene skal ta med skoleringsønsker og ideer fra fylkeslagene til landsstyret i
september. Innspill skal ikke bare innhentes fra fylkesstyret, men også valgkomiteen og
kontrollkomiteene i fylkene. EO-helggruppen samarbeider også tett med en prosjektgruppe som har
ansvar for å evaluere læremålene fra EO-dagene. Frukten av dette samarbeidet har resultert i ett
elektroniskevalueringsskjema av læremålene som er under utarbeidelse og som forhåpentligvis vil være
ferdig utviklet og ferdigstilt før landsstyret i september. Evalueringsskjema vil fungere slik at man kort
kan fortelle i hvilken grad man har oppnådd det enkelte læremål i den enkelt skoleringen. Det er også
ønskelig at man ut i fra evalueringsskjemaet skal kunne lese av hvilket verv den som svarer har. Dette
for å kunne tilpasset skoleringen på EO-helgen hvert enkelt verv også. Bortsett fra dette vil skjemaet
være helt anonymt. Erfaringene fra disse evalueringene vil bli tatt med videre til EO-helggruppa for
utarbeidelse av ett godt skoleringsprogram for deltager under EO-helgen.
Foredragsholdere
Tradisjonelt sett har det utelukkende vært sentrale tillitsvalgte som har avholdt skoleringe på slike
skoleringsseminar. Dette er en trend undertegnede i år har lyst til å snu. Rundt om kring i fylkeslagene
sitter det mennesker med lang fartstid og stor kompetanse rundt det å være tillitsvalgt som man må
benytte seg av. Det finnes også enkeltpersoner med uvurderlig kunnskap på enkeltområder man også vil
tjene på å ta i bruk. Hvordan man skal finne frem til disse har man ikke kommet frem til noen gode
løsninger på og saksbehandlere ønsker også anbefalinger fra landsstyrerepresentantene i september.
Punkter til diskusjon:
Hva slag oppbygning ønsker man på skoleringsseminaret EO-helgen?
I hvilken grad ønsker man nivå tilpassning av skoleringene?
I hvilken grad ønsker man å rette skoleringer mot enkelt verv?
Er det naturlig å benytte seg av tillitsvalgte utenfor sentralstyret til skoleringer?
Hvilke eksterne personer kan være aktuelle?
Hvilke andre måter kan man høste gode ideer til EO-helgen?
Hvilke skoleringer ønsker man på EO-helgen?
Hvilke sosiale mål har man for EO-helgen?
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