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Landsstyrets rolle på Elevtinget
Bakgrunn
Elevtinget nærmer seg med stormskritt og det er viktig at Landsstyret har tenkt, drøftet og
konkludert hva som med hva som er landsstyrets rolle på Elevtinget. Denne saken er ikke en
vedtakssak, men det er fordelaktig om hele Landsstyret har det samme bilde på hva som vil være
delegasjonen fra fylkesstyrenes rolle på Elevtinget, og å eventuelt få avklart uenigheter.
Innledning
Landsstyret er de som innkaller til Elevtinget, Sentralstyret planlegger og arrangerer og
Sekretariatet sørger for at alt det praktiske under selve arrangementet går smertefritt. Tiltross for
at Sentralstyret og Sekretariatet tar seg av det meste før og under Elevtinget, må også Landsstyret
ta sin del av ansvaret.
Tidligere praksis
Tidligere har LS fått i oppgave å for eksempel arrangere kostymer til benken sin under
fotballturneringen eller å ta benken med ut på bowling eller på middag en kveld under Elevtinget, i
hvor stor grad dette ansvaret har blitt fulgt opp av fylkene har variert fra år til år, og mellom fylke til
fylke. I tillegg har mange fylkesledere tatt et uoppfordret ansvar for å holde ro og konsentrasjonen
oppe på benken sin under selve møtet, sørge for at deltakerne er på møtet når de skal og hjelpe
deltakerne med å skrive forslag og forklare forskjellige problemstillinger de ikke har forstått.
Endringer fra tidligere år
I år vil ikke Elevtinget bli avholdt i Oslo, men på Gardermoen, dette legger noen begrensninger for
sosiale aktiviteter LS kan gjøre med sine fylker. SST vil forsøke å få lagt opp noe fylkene kan gjøre
samlet tiltross for de hemningene lokaliseringen legger. Det vil heller ikke være overnatting på
skoler som det tidligere har vært, dette kan føre til at det kan bli vanskeligere å få sosialisert seg
med elevene og LS bør vurdere om det finnes måter å kompensere for dette på.
Inntrykk
Landsstyret representerer i lik grad med SST Elevorganisasjonen, og Elevtinget er nok det
arrangementet der det vises best ovenfor elevene at Elevorganisasjonen er én organisasjon og ikke
20. Samtidig vises det klart hvem som representerer fylkeslagene, både ved plassering på benken og
ved tittel i talelisten. Det er essensielt for organisasjonens rykte at alle tillitsvalgte husker hva de
representerer, men også at de ikke hever seg over elevene.
Elevtinget er for mange det første møtet med Elevorganisasjonen, og et såpass stort arrangement
kan virke avskrekkende på mange, derfor er det viktig at delegasjonen fra Fylkesstyrene er

imøtekommende, hyggelige og hjelpsomme.
Punkter til diskusjon
- I mediehåndboken til Elevorganisasjonen står det at SST skal være eksperter, mens Fylkesstyrene
er elevenes ”helter” og problemløsere, burde man ha den samme innstillingen på Elevtinget?
- Ønsker LS å ta ansvar for noe sosialt på kvelden?
- I hvor stor grad ønsker LS å ta ansvar for ro og orden på sin fylkesbenk?
- Skal LS ta ansvar for at elevene trives?
- Skal LS prøve å ha oversikt over hvilke elever som er tilstede og varsle fra om de som ikke er der?
- Hva gjør LS hvis en elev bryter en regel?
- Kan man kompensere for at man ikke lengre sover med deltakerne på noen måte?
- Hva slags holdning ønsker LS at tillitsvalgte har under møtet?
- Skal LS oppmuntre deltakerne til å tegne seg i debatter?
- Hvordan oppfører LS seg ovenfor andre i LS, SST og sekretariatet?
- Skal LS ta spesielle hensyn til ungdomsskoleelever?
- Hvordan forholder LS seg til spørsmål fra elever?
- Er det LS sin oppgave å hjelpe elevene med å skrive forslag?
- Hva slags inntrykk av de tillitsvalgte i Elevorganisasjonen ønsker vi at elevene skal sitte igjen med?
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