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EO-helgen
Bakgrunn:
Arbeidsprogrammet punkt 1.2 sier følgende:
(Sentralstyret skal)
Halvveis i fylkesstyrenes periode, avholde et seminar for alle fylkestillitsvalgte, hvor det skal fokuseres
på fylkesstyrenes måloppnåelse og videre utvikling.
Datoen for EO-helgen er satt til 29.-31. oktober. Vi har booket Haugjordet ungdomsskole i Akershus for å
avholde seminaret. Sentralstyret har en gruppe som jobber med EO-helgen, og til nå har arbeidet vært
fokusert på å kvalitetssikre læremål og foredrag.
EO-helgen tar sikte på å videreutvikle den kompetansen sittende tillitsvalgte har, samt skolere nye
tillitsvalgte som slutter seg til «elevrøysla» utover høsten. Saksbehandlere, som også er en del av gruppen
for EO-helgen, ønsker gjennom dette diskusjonsnotatet å sette i gang en tankeprossess for å kunne
kartlegge hvilke faglige og sosiale mål tillitsvalgte i Elevorganisasjonen setter seg for EO-helgen. Det er
ikke mange uker igjen til EO-helgen, men gruppen er fortsatt åpen for innspill.
Oppbygning
For å sikre at alle tillitsvalgte får det maksimale ut av de få dagene vi er samlet på Haugjordet er det
naturlig å ha parallellsesjoner som hovedoppbygning for seminaret. Ved å tilby skoleringer som er
nivådifferensiert og skoleringer med forskjellige temaer i hver sesjon, ivaretar man tillitsvalgte med ulik
fartsid og med ulike verv på en best mulig måte. En ulempe med parallellsesjonene er at man delvis låser
verv til å delta på enkelte skoleringer. Dette vil man prøve å løse ved å gjenta noen foredrag, selv om det i
noen tilfeller ikke vil ivareta den enkelte tillitsvalgtes ønsker.
Læreplanmålene gjør det enklere for tillitsvalgte å kartlegge fagområder man har hull som bør tettes, i
tillegg til at man kan prioritere hvilke skoleringer man bør delta på. Dette er en ordning som ble benyttet
under EO-dagene og EO-helgen.
Faglig
EO-helggruppen ønsker å tilby skoleringer til alle ledd i organisasjonen, med unntak av Operasjon
Dagsverk som har sitt eget skoleringsprogram.

Vi har startet arbeidet med å ta kontakt med eksterne foredragsholdere. Disse kan føre til at man får
belyst andre utdanningspolitiske ståsted enn EO sitt. Vi har i tillegg startet arbeidet med å kontakte
ungdomspolitikere som kan delta på en paneldebatt. Bakgrunnen for at vi ønsker en paneldebatt er at det
var flere tillitsvalgte som etterlyste dette etter EO-dagene.
Sosialt
På tidligere seminarer har det vært vanlig å ha basisgrupper. Undertegnede ønsker at vi skal ha en slik
ordning på EO-helgen. Møter med basisgruppen hver morgen kan gi en sosial trygghet til helt nye
tillitsvalgte, samtidig som møtene vil være en arena der deltagerne kan gi Sentralstyret tilbakemeldinger
på hvordan seminaret er og hva vi bør gjøre annerledes. På kveldene vil vi selvfølgelig legge til rette for
sosiale opplegg, for eksempel Fantasi, Alias, mafia og så videre. Vi tar gjerne i mot innspill på hva slags
sosiale opplegg man bør ha på EO-helgen.

Punkter til diskusjon
•
•
•
•
•

I hvilken grad ønsker man nivåtilpasning av skoleringene?
I hvilken grad ønsker man å rette skoleringer mot hvert enkelt verv?
Er det naturlig å benytte seg av tillitsvalgte utenfor Sentralstyret til skoleringer?
Hvilke eksterne personer kan være aktuelle?
Hvilke sosiale mål har man for EO-helgen?
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