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Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig intenteresseorganisasjon,
av, med og for elever.

Sentralstyrets beretning
Den første tiden på kontoret har vi brukt mye tid på internskolering, oppstartsmøter, skolestartpakken og
Elevuka. Sentralstyret flyttet ned til Oslo rundt 1.juli, og etter det har arbeidet gått slag i slag. Selv om
dette sentralstyret ikke har hatt en sommerleir å bekymre seg for, har vi hatt en kampanje som nå er
nærmest ferdig utarbeidet.
Arbeidspresset på kontoret har vært godt, og det ser ut til at sentralstyret allerede har innarbeidet seg
gode arbeidsrutiner.

Organisatorisk

Overlapping
Før EO-dagene hadde sentralstyret overlapping med det avtroppende sentralstyret. De forskjellige
arbeidsgruppene gikk gjennom arbeidsoppgavene sine med hele sentralstyret, og så diskutert utfordringer
og tanker. Hele sentralstyret var med på overlapping med alle gruppene, så de skulle ha bedre
utgangspunkt for å avgjøre hvilke arbeidsområder de ville jobbe med.

Internskolering og oppstartsmøter
Vi har valgt å dele inn arbeidsoppgaver på samme måte som i fjor, med prosjektgrupper og
ansvarsområder. Alle gruppene har hatt oppstartsmøter og laget fremdriftsplaner.
I 2007 jobbet sentralstyret med å lage utredninger om forskjellige temaer. Vi ville gjøre noe lignende i år,
og fikk derfor Martin Vonstad til å komme innom kontoret for å informere om dette. Noen
sentralstyremedlemmer valgte å skrive utredninger, og noen av disse vil bli behandlet i LS etter hvert.
Temaene som det sannsynligvis blir skrevet utredninger om er alternativ sluttvurdering,
minoritetsspråklige i norsk skole, Osloskolen, ansvar for egen læring, undervisningsevaluering og
rådgivningstjenesten.
Hele sentralstyret har hatt ordstyrerskolering med Eivind Freng Dale.

Elevuka
Elevuka er en kampanje som skal avholdes i slutten av september. En egen gruppe i sentralstyret har
jobbet med utforming av Elevuka. Det ble brukt mye tid på rammer og design, og i uke 31 jobbet hele
sentralstyret med det. Det lønnet seg, og plakater og brosjyrer er nå sendt i trykken. Det vi ser i ettertid er
at det er tidskrevende å utforme en kampanje, og arbeidet bør være nøye planlagt med delmål og
tidsfrister. Det som gjenstår i arbeidet er gjennomføring og planlegging med fylkene.

Skolestartpakken
Arbeidet med skolestartpakken ble gjort parallelt med Elevuka. Artiklene vi har valgt å sende ut med
skolestartpakken er plakater, post-its, penner, informasjonsbrev om EO-fondet, SMU-konferanser og
kommende arrangementer, og et generelt informasjonsbrev om hva det vil si å være medlemsskole.
Alt i forbindelse med skolestartpakken er sendt i trykken, og den vil bli sendt ut rundt en uke etter
skolestart. Grunnen til at den blir en uke forsinket er post-it-lappene, som tar ekstra tid å trykke opp.

Samarbeid med Operasjon Dagsverk
I forbindelse med samarbeid med OD, har vi satt ned en arbeidsgruppe kalt ODEO. I denne sitter tre fra
SST og tre fra HK. De har diskutert utfordringer, samarbeidsområder og arrangert et felles møte med hele
HK og SST. Det har kommet signaler fra fylker og fra Elevtinget at samarbeid mellom OD og EO er
ønskelig, og det er godt å se at det endelig kommer noe konkret ut av det. ODEO har et ansvar for å følge
opp det som ble sagt på fellesmøte, og komme opp med tiltak.
Hele SST deltok på OD sitt høstseminar fra 12-14 august. Her ble SST presentert, det ble holdt ”Hva er
EO?” foredrag, og et retorikkforedrag.

Kontaktperiode
I år har vi valgt å legge opp kontaktperioden annerledes en tidligere. Den vil vare kontinuerlig fra
september til januar, det vil komme en sak om dette på landsstyremøtet.
Det er gjort mye planleggingsarbeid i forbindelse med kontaktperioden. Organisatorisk nestleder og et
sentralstyremedlem har ansvar for å koordinere den lange kontaktperioden, og har jobbet med det
kontinuerlig siden vi startet perioden vår.

Fylkeslagsoppfølging
Vi har hatt et stort fokus på fylkeslagsoppfølging siden vi startet. Hvert sentralstyremedlem har fått ett
ansvarsfylke, noen har fått to. Dette tror vi er hensiktsmessig, siden fylkeslagsoppfølging da blir en felles
oppgave for hele sentralstyret.
I løpet av sommeren har flere sentralstyremedlemmer dratt ut til ansvarsfylkene sine, og i mange fylker er
det lagt et godt grunnlag for arbeidet resten av året.
I forhold til oppfølging av fylkeslagenes økonomi, har vi i år to organisasjons sekretærer som spiller en
stor rolle. Disse to har god kompetanse på økonomi, og vil fungere på samme måte som organisasjons
sekretæren i fjor, Jonas, gjorde.

Ungdomsskoler
En person er ungdomsskoleansvarlig i sentralstyret. Det har blitt satt ned et ungdomsskoleutvalg. I
oppstartsperioden har fokuset ligget på skolering og planlegging av arbeidet fremover.

Lærlinger
Lærlingarbeidet har ikke kommet i gang like godt som vi håpet. Vi har dessverre ikke fått satt ned
lærlingutvalg, delvis på grunn av kort tidsfrist og lite interesse. Det blir jobbet med en strategi for
rekruttering av lærlinger, som skal behandles av landsstyret. Vi har begynt planlegginen av nasjonalt
seminar for lærlinger, som skal foregå i slutten av september. Siden vi avholdt et tilsvarende seminar så
sent som i mai, ser vi ikke det som hensiktsmessig å ha seminaret før den tid.

Regionale seminarer
Vi har satt av tre helger til regionale seminarer i halvårsplanen. Det ser ut til at det blir siste helgen i
september og de to første helgene i oktober. Det er satt ned en gruppe på seks personer i sentralstyret,
som har ansvar for å følge opp de ulike regionene.

Internasjonalt
I år vil det i hovedsak være to personer i sentralstyret som jobber med intarnasjonalt arbeid, en som er
internasjonalt ansvarlig og en som er representant fra sentralstyret i internasjonalt utvalg. Vi har satt ned
internasjonalt utvalg, og de hadde møte 19. august. Internasjonalt ansvarlig har fått god kontakt med
OBESSU, og skal på sommerleir i Bosnia siste uken i august.

Politisk
Det politiske arbeidet hittil i perioden har vært preget av oppstart og internskolering i sentralstyret. Vi har
skaffet oss oversikt over det politiske landskapet, og innledet kontakt og samarbeid med relevante
aktører.

Mediearbeid
Siden vi startet har vi hatt flere møter i mediegruppa. Det har blitt utarbeidet en plan for proaktivt
mediearbeid det kommende halvåret, utformet rutiner for mediearbeidet og vi har hatt internskolering.
Helt i starten av perioden bestemte Kunnskapsdepartementet seg for å kutte antallet politiske
fraværsdager fra 14 til 10. Da fikk vi en pangstart og det ble drevet svært intenst mediearbeid. Vi fikk

mange lokale oppslag, og et nasjonalt innslag i NRK P3. Grunnen til at det ikke var flere nasjonale medier
som ville snakke med oss var at noen terrorister stjal oppmerksomheten. Vi hadde også mange oppslag i
sosiale medier, hvor vi fikk mye oppmerksomhet. I etterkant av saken hadde vi en omfattende
evalueringsprosess.
19. august var vi i Dagsavisen i forbindelse med brudd på opplæringsloven. Ellers har vi hatt mindre
medieoppslag, hvor vi har kommentert diverse aktuelle saker.

Fag- og yrkesopplæringspolitisk arbeid
Det har blitt avholdt flere møter i fag- og yrkesopplæringspolitisk gruppe. Det har hovedsakelig gått i
internskolering, og de har planer om å trekke inn tidligere tillitsvalgte for mer skolering.
Det har blitt valgt to representanter til Samarbeidsrådet for yrkesopplæring(SRY).

Statsbudsjett
Statsbudsjettgruppa har avholdt flere møter for å utarbeide en plan for arbeidet med årets statsbudsjett.
De har drevet med internskolering, og har fått skolering av bland annet Magnus Malnes og Halvar Trøyel
Nerbø som jobbet med statsbudsjettet i 08/09.
Statsbudsjettgruppa har vært i kontakt med Utdanningsforbundet og forsøkt å få skolering av tidligere
ansatt Jan Mønnesland, men har hatt problemer med å nå ham.

Representasjon og møtevirksomhet
Vi har valgt representanter til de fleste fora vi er representert i (blant annet GNIST-partnerskapet,
arbeidsgruppa for evaluering av undervisningen, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, Lånekassens styre
og klagenemd), og det drives kontinuerlig skolering av representantene.
Vi har tatt kontakt med studentorganisasjonene, og var blant annet i et introduksjonsmøte om GNIST med
Kunnskapsdepartementet, Norsk Student Organisasjon og Pedagogstudentene.
I hele oppstartsfasen har vi hatt god og jevn kontakt med Utdanningsforbundet, og har vært i et
overlappingsmøte med den politiske ledelsen, samt hatt ett samarbeidsmøte om felles medieutspill.
I Utdanningsdirektoratet har vi vært på møte angående nasjonalt tilsyn 2010/2011.
Vi har hatt overlappingsmøte med lederne av SU, UH og RU, og har avtalt å møte Martin Henriksen fra
AUF. Vi deltok i debatt på sommerleieren til SU, har blitt invitert til å holde innlegg på SU sitt neste
sentralstyremøte og på AUF sin skolekonferanse.

Fremover har vi sikret oss deltagelse på de fleste store happeningene i skole-Norge. Vi skal blant annet på
Nasjonal opplæringskonferanse, Holmenseminaret, Nasjonal konferanse om skoleanlegg og LO sin
utdanningskonferanse.
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