
Informasjon om valg av tillitselev og verneombud 

Dalane videregående skole, 2020/2021 

 

Også i år skal det velges tillitselever i alle klasser. Det er kontaktlærers ansvar at det 
blir gjennomført valg i klassene, Frist for gjennomføring av valget er fredag 4. 
september. 

Valg av tillitselev og verneombud bør foregå på følgende måte for å sikre at de som 
ønsker det får muligheten til å stille til valg: 

 

 Informer om valget så tidlig som mulig: 

1) Informer om arbeidet med elevråd og HMS/skolemiljø (se under). Gi beskjed om 
viktigheten av et levende og engasjert elevråd, og be elevene tenke på om de vil 
stille til neste gang du treffer dem. Gjør gjerne oppmerksom på muligheten for å 
få attest for arbeidet ved skoleårets slutt. Minn om at det er viktig at de velger 
tillitsvalgte de mener kan representere klassen på en god måte. 
  

2) Spill av en samtale, «Hva om jeg har lyst til å bli tillitsvalgt, da?», mellom fjorårets 
elevrådsleder Tomine, Ida fra Elevorganisasjonen og Halvor Ø. Thengs: 

https://anchor.fm/halvor-thengs/episodes/Hva-om-jeg-har-lyst-til--bli-
tillitsvalgt--da--med-Tomine-og-Ida-ed2d7k 

Elevrådet 
Elevrådet ved skolen kan elevene medvirke til større innflytelse, ikke 
minst i saker som er knyttet til læringsspørsmål. 

De skal jobbe med saker som angår elevene ved skolen, både faglig, 
sosialt og miljømessig.  

Det skal velges en tillitselev og en vara fra hver klasse, og i den 
forbindelse er det viktig at kontaktlærerne opplyser om elevrådets 
arbeid og ikke minst muligheten til å kunne påvirke sin egen 
skolehverdag. Prøv å få elevene engasjert i elevrådsarbeidet. 

 
Elev-verneombud 
I alle klasser på programområdene for bygg- og anleggsteknikk, elektro 
og datateknologi og teknologi og industrifag skal det velges et 
verneombud fra hver klasse, som primært skal jobbe sammen med 
verneleder/HMS-utvalget. Verneombudet er klassens tillitsvalgte i 
verne- og miljøsaker, og skal ivareta elevenes interesser i saker som 
angår arbeidsmiljøet. 

For øvrige klasser er klassens tillitselev også verneombud. 
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Gjennomfør valget (i en påfølgende økt) 

1) Avhold skriftlig valg (dersom to kandidater melder seg) 
2) Meld navn på tillitsvalgt/vara og verneombud til Tor-Magne i dette skjemaet: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H75sAsQBmEalZi_EPr7
HMSgbO1GdVsJBhEusV9vY8PBUQUFVQlBKM01KVU5NOFlGSVJPMUZORjlR
RC4u 
 

8. september er det planlagt en elevrådsdag, med konstituerende møtet i elevrådet. 
Da innkalles alle tillitselever og vararepresentanter til elevrådet. Verneombudene vil 
bli innkalt til et møte senere. 

På grunn av koronasituasjonen er det usikkert om elevrådsdagen kan gjennomføres 
som planlagt, eller om vi må gjennomføre et nedskalert program. Det vil det komme 
informasjon om i uke 36. 
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