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1. Bakgrunn   

«Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i 

praksis.» 

Dette er innledningen til kapittel 1.6 i Overordnet del. I fortsettelsen understrekes det 

at «Opplæringen skal fremme oppslutning om demokratiske verdier og demokratiet 

som styreform. Den skal gi elevene forståelse for demokratiets spilleregler og 

betydningen av å holde disse i hevd.» 

Denne planen skal bidra til at skolene følger opp ambisjonene for et aktivt 

elevdemokrati. 

 

2. Ulike former for medvirkning for eleven  

Skolenes utfordringer er å realisere de overordnede målene gjennom elevenes aktive 

deltakelse i formelle og uformelle medvirkningsprosesser. Praksis på skolene er 
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variert og omfatter også ansvarsoppgaver med direkte innflytelse på skolens daglige 

virksomhet. Det kan være planlegging og gjennomføring av aktivitetsdager, 

kulturopplevelser, velferds- og inkluderingstiltak, eller oppgaver for å styrke trygghet 

og trivsel. I de følgende punkter vil de viktigste tiltak som inngår i arbeidet med 

elevenes medvirkning og demokratiforståelse bli gjennomgått og kommentert. 

 

2.1 Deltakelse i råd og utvalg 

Elevenes medvirkning og innflytelse er regulert gjennom Opplæringsloven. Elevene 

skal være representert i: 

• Skoleutvalget – OL §11-5 

• Skolemiljøutvalget – OL §11-5a  

 

Rutinene for skolens arbeid med skolemiljøutvalget er beskrevet i vedlegg 2. 

I tillegg har de sitt eget organ, Elevrådet, som skal bestå av minst ett medlem for hver 

tyvende elev. (OL §11-6) 

Alle skoler har rutiner for å informere om, og organisere et godt fungerende 

elevdemokrati. Flere skoler har avsatt ressurs til en person som skal veilede 

elevrådet i dets arbeid. Det er en naturlig del av god skolestart å orientere om og 

gjennomføre valg av elevrepresentanter til de ulike organ. 

Skolering av de elevtillitsvalgte 

Det er ønskelig at skolene gir elevrådet skolering innen høstferien, f.eks. i samarbeid 
med elevombudet.  

Denne skolering bør blant annet inneholde:  

• Dialog om den tillitsvalgtes rolle på skolen og skolens forventninger til de 
tillitsvalgte  

• Informasjon om aktuelle råd og utvalg på skolen og elevrådets rolle i forhold til 
disse 

• Eksempler på aktuelle saker for elevrådet på skolen  

• Tips og erfaringer i forhold til konstituering og arbeidsdeling i elevrådet  

• Tips til hvordan man gjennomfører et elevrådsmøte 

Det er avgjørende for elevrådets arbeid at de tillitsvalgte har en god dialog med 
elevene. Dette gjelder både for å få innspill til saker elevrådet kan og bør jobbe med, 
og for å informere om hva elevrådet arbeider med.  

Skolen skal legge til rette for at de tillitsvalgte har en arena for kommunikasjon med 
elevene. Dette kan gjøres ved at det for eksempel avsettes en fast klassens time til 

https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/§11-5
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/§11-5a
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10035/0/0/0/0/Rutiner_for_skolemiljoeutvalget_-_vedlegg_2_til_rutinedokument_Elevdemokrati.pdf?Company=rfk
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/§11-6


de tillitsvalgte, eller ved at de tillitsvalgte etter avtale med faglærer får bruke deler av 
undervisningstiden. Det er den enkelte tillitsvalgtes eget ansvar at disse arenaene 
benyttes. 

 

2.2 Ungdommens fylkesting 

Elevene deltar i beslutningsprosesser både på egen skole og på fylkesnivå.  RFK har 

innført en ordning med Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg fra 

2017. (FT sak 130/16 og sak 69/17) 

Ungdommens fylkesting (UFT) og ungdommens fylkesutvalg (UTU) er rådgivende 

organ for fylkeskommunen og gis reell påvirkningsmulighet i saker som gjelder 

ungdommens egen hverdag. Ordningen skal gi ungdommen mulighet til å komme 

med innspill og uttale seg så tidlig som mulig i saksbehandlingsprosessene. Det skal 

også være en plattform der de kan ta opp saker på eget initiativ.   

Oppnevning av representanter 

Ifølge vedtekter skal det oppnevnes én representant og to vararepresentanter fra 

hver kommune til UFT. Representantene skal velges av lokalt ungdomsråd eller 

ungdommens kommunestyre, men representantene trenger ikke være medlem av 

disse. Dersom kommunen ikke har slike organer, gjøres oppnevningen fra elevråd 

eller ungdomsorganisasjon.  

 

2.3 Elevorganisasjonen 

Elever kan også engasjere seg i Elevorganisasjonen som er en landsomfattende, 

partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under 

videregående opplæring.  Elevorganisasjonen har et institusjonsbasert medlemskap, 

hvor skoler melder seg inn etter ønske fra et absolutt flertall av elevene. Medlemskap 

blir bestemt ved uravstemning på den enkelte skolen.  

 

2.4 Skolevalg  

Elevene i de videregående skolene deltar ved skolevalg i forkant av de ordinære 

valg. Skolevalget skal gi elevene en unik mulighet for å oppleve hva det vil si å være 

en aktiv medborger i et demokrati.  

http://152.93.253.15/application/getDocument?filid=2047474.0


Skolevalget vil inngå i det tverrfaglig tema i «Demokrati og medborgerskap». 

Deltakelse i skolevalget skal sikre en opplæring i tråd med den nye læreplanen 

samtidig som det vil gi elevene en mulighet for å bidra aktivt til viktig kunnskap om 

ungdommens holdninger til en rekke dagsaktuelle tema. 

Ved valget i 2017 stemte 15622 elever i Rogaland, det gir en oppslutning på 85.3%.  

Dette er noe over landsgjennomsnittet på 83,4%. (NSD) Skolevalgene arrangeres i 

regi av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).  

En viktig del av skolevalgene er de skoledebatter som arrangeres i forkant på den 

enkelte skoler. Disse blir prioritert av de politiske partiene som et ledd i deres 

valgkamparbeid. 

Det er utarbeidet egne rutiner for gjennomføring av skoledebatter/skolevalg. Disse 

følger vedlagt dette dokumentet. 

 

2.5 Elevundersøkelsen  

Det formelle elevdemokratiet gjennom elevrådet er en viktig kanal for innflytelse i 

skolen, men det er like viktig at elevene får være med å påvirke hvordan 

undervisningen legges opp i de ulike fagene, og hvordan de sammen skal jobbe for 

et godt klassemiljø. Elevenes rettigheter og plikter på dette området er nedfelt i 

retningslinjene for vurdering. 

Gjennom elevundersøkelsen foretas en årlig kartlegging av hvordan elevene 

opplever læringsmiljøet og sin medvirkning i skolehverdagen og opplæringen. Det er 

viktig at skolene har rutiner for evaluering og oppfølging av denne undersøkelsen 

både blant elever og ansatte. 

 

3 Viktig samarbeidsaktører 

3.1 Elev- og lærlingeombudet 

Elev- og lærlingeombudet skal sikre elever og lærlinger mot urettferdig behandling. 

Ombudet skal informere og veilede om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker 

ved behov. 

http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/fylke/11


Ombudet har en uavhengig stilling i fylkeskommunen, uten tilknytning til de andre 

avdelingene eller skolene. Ombudet inngår i staben til fylkesrådmannen og 

rapporterer til fylkestinget. 

Ansvarsområde 

Elevombudet skal ivareta interessene til elever og lærlinger som er i gang med 

videregående opplæring i Rogaland. Det betyr blant annet: 

- Kurse elevråd og andre elever 

- Ta opp større og prinsipielle saker med politikerne og administrasjonen. 

- Ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler. 

- Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, 

foresatte, skoleansatte, lærlingeansvarlige osv). 

 

3.2 Mobbeombud 

Mobbeombudet skal følge opp elever og lærlinger i videregående opplæring i 
Rogaland. Det skal bidra til at alle elever og lærlinger opplever et godt læringsmiljø 
uten mobbing og trakassering. 

Mobbeombudet har blant annet i oppgave å: 

• Snakke med elever, foresatte og andre som trenger råd og veiledning 
• Være elev/lærlingen og foreldrenes talerør i mobbesaker som har låst seg 
• Formidle kunnskap og informasjon om elevenes rett til et godt psykososialt miljø, 

jfr Opplæringslova kap. §9A.  
• Ha ulike kurs og foredrag til elever, lærlinger og ansatte i skoler og bedrifter 
• Samarbeide med ulike organisasjoner og støttefunksjoner som jobber inn mot 

elever og lærlinger 
 
 

4. Fordeling av ansvar og oppgaver 

Skolens ledelse v/rektor har ansvaret for å realisere et godt elevdemokrati. 
Gjennomføringen av en god, helhetlig praksis er avhengig av deltakelse fra flere 
aktører.  I noen tilfeller har også enkelte aktører særskilte roller for å bistå elever og 
sikre deres rettigheter. I tabellen under er listet opp de viktigste aktører og deres 
oppgaver/ansvar. 

  



 

Aktør Oppgave/ansvar 
 

Fylkesmannen i 
Rogaland 

Klageinstans for elev/foresatte  
Tilsyn med innarbeidet praksis 
Veileder skolene ved behov 

Opplæringsdirektør 
 

Har ansvar for at det foregår et systematisk arbeid med å 
skape gode læringsmiljø på den enkelte skole. 

Rektor Har ansvar for at det foregår et systematisk arbeid med å 
skape gode læringsmiljø på skolen. 
Skal sørge for en løpende evaluering av iverksatte tiltak. 

Skolens ansatte Er forpliktet gjennom sine funksjoner til å arbeide aktivt for å 
utvikle gode læringsmiljø og eventuelt varsle ved avvik. 
 

Kontaktlærer Har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med å utvikle gode 
læringsmiljø i sin klasse, gruppe. 
 

Rådgiver Bistår ledelsen i å iverksette forebyggende tiltak. 
Kontaktperson for elevene, gir råd og veiledning. 
 

PPT Skal drive systemrettet arbeid og bistå skolene med bl.a. 
kompetanseutvikling. 
Varslingsansvar ved mistanke om krenkelser. 
 

Elev- og 
lærlingeombud 

Har en selvstendig rolle direkte knyttet til fylkesrådmann. 
Arbeider med å informere om og ivareta elevenes 
rettigheter. 
Veileder i vanskelige saker 
Deltar i skolenes forebyggende arbeid. 
 

Mobbeombud Har en selvstendig rolle direkte knyttet til fylkesrådmann. 
Støtter elever og foresatte i krevende saker. 
Deltar i skolenes forebyggende arbeid, veileder og gir råd. 
 

Miljølærer Jobber forebyggende sammen med 
undervisningspersonalet. Observerer og veileder elever 
 

Elevtillitsvalgte Representerer elevene i det forebyggende arbeid i klassen. 
Representerer elevene i håndtering av eventuelle avvik. 
 

Skolebiblioteket Skolebiblioteket er en arena for kunnskap og refleksjon for 

skolens elever og ansatte.  

Fellestjenestene er viktige i arbeidet for et godt psykososialt 

skolemiljø. 

 

Oppfølgingstjenesten 
OL §3-6, FOL kap. 13 

Bistår skolene i arbeidet med å redusere frafall. OT varsles 

og involveres ved fare for avbrudd.  



Ungdommens 
fylkesting 

Ungdommens fylkesting (UFT) og ungdommens fylkesutvalg 

(UTU) er rådgivende organ for fylkeskommunen i saker som 

gjelder ungdommens egen hverdag. 

Fra desember 2020 overtar Ungdommens fylkesråd for UFT 

og UTU. 

 

Kontaktperson for utvalgssekretariatet er Astrid Apalset 
Vassbø. 

Elevorganisasjonen Landsomfattende, partipolitisk uavhengig 

interesseorganisasjon for elever og lærlinger under 

videregående opplæring. 

 

Rogaland vil velge nytt styre i Elevorganisasjonen i løpet av 
høsten 2020.  

 

5. Evaluering 

Temaet følges opp i skolebesøkene i forbindelse med gjennomgang av den årlige 

elevundersøkelse.  



VEDLEGG 1 

Rutiner for gjennomføring av skolevalg 

 

1. Målsetting: 

Skolevalget skal gi elevene en unik mulighet for å oppleve hva det vil si å være en 

aktiv medborger i et demokrati. Skolevalget gjennomføres, med et par forenklinger, 

som det ordinære valget og skal gi elevene en praktisk og virkelighetsnær innføring i 

demokratigrunnlaget som det norske samfunnet hviler på.  

 

2. Skoledebatter: 

Følgende retningslinjer gjelder for gjennomføringen av skoledebatter: 

a) Generelt:  
 

• Debatten skal vare i ca. 90 minutter.  

• Alle elevene på skolen skal få anledning til å delta.  

• Debatten skal være saklig.  

• Debattantene skal ikke bruke personkarakteristikker.  

• Debattantene skal ha respekt for taletid.  

• Debattantene skal vise respekt for debattleder.  

• Debattanten skal være oppmerksom på språkbruk.  

• Det skal ikke brukes plakater etc. på scenen av debattantene.  
 
b) Lengden på innleggene og replikkene:  
 

•  Åpningsinnlegg – 2 minutter  

• Avslutningsinnlegg – 1 minutter  

•  Vanlig innlegg – 1 minutt  

• 2 replikker per innlegg på maks 30. sekunder  

• Svarreplikk – 1 minutt  
 
c) Tema:  
 
Ungdomspartiene er opptatt av at skolene velger brede tema. Det er viktig at skolene 
forbereder elevene før paneldebattene. Skolene skal informere ungdomspartiene om 
temaene for paneldebattene tidlig i august.  
 



d) Debattleder:  
 
Debattleder skal være en av skolens ansatte. Personen skal være i stand til å lede en 

frisk, men saklig debatt. Det er viktig at debattlederen ikke gir uttrykk for sine egne 

politiske synspunkter.  

Fylkesrådmannen skal invitere til et debattlederseminar tidlig i august.  

 

e) Valgtorg skal vare i 30-60 minutter etter paneldebatten. Ungdomspartiene er blitt 

oppfordret til å vise moderasjon i antall deltakere, og til å la være å bruke effekter 

som har lite med valget å gjøre.  

 

3. Skolevalg 

Skolevalget blir arrangert og koordinert på nasjonalt nivå gjennom NSD. Alle 

videregående skoler kan delta og rapportere inn sine resultater. Når det er 

stortingsvalg, skal elevene velge blant de listene som stiller ved stortingsvalget i 

Rogaland. I år med lokalvalg skal elevene velge mellom de listene som stiller ved 

fylkestingsvalget i Rogaland. 

Den tekniske gjennomføringen av valget skal følge de samme prosedyrer som i de 

ordinære valgene med navnelister, avlukker, stemmeurner og tellekorps. Skolen har 

ansvaret for å organisere dette. 

 

4. Aktører 

Aktør Oppgaver 

Opplærings-
avdelingen,  
Seksjon for 
opplæring i skole 

Har det overordnete ansvaret for å organisere skolevalget i 
Rogaland. Dette innebærer: 
 

- Invitere alle ungdomspartiene, som ved sist skolevalg 

hadde mer enn 1% oppslutning, til samarbeidsmøte 

innen utgangen av april valgåret,. 

- Legge frem forslag til organisering av skoledebattene, 

valgtorg og retningslinjer for gjennomføring av 

skoledebatt og valgtorg. Se pkt. 2 Skoledebatter. 



- Sørge for at all nødvendig informasjon blir sendt 

skolene 

- Se til at skolene er med i resultatregistreringen hos 

NSD. 

- Sørge for tilbakemelding fra skolene og 

ungdomspartiene om gjennomføringen av skolevalget 

etter avsluttet valg. 

- Invitere debattledere på skolene til debattlederseminar 
for gjennomgang av retningslinjer for debattene, dele 
erfaringer fra tidligere debatter og diskutere mulige 
problemstillinger. 

- Legge fram en orienteringssak for Opplæringsutvalget 

som evaluerer erfaringene fra det gjennomførte 

skolevalget. 

Politiske partier Har ansvaret for: 

• Delta i arbeidet med å tilrettelegge skoledebattene 

• Skolere partiets representanter i retningslinjene for 
debattene 

• Evaluere erfaringer med gjennomføring av 
skoledebattene 

Skolene  Har ansvaret for: 

• Intern organisering av skolevalg og skoledebatt 

• Skolering av debattleder 

• Informere elevene om retningslinjene for 
valggjennomføring og debatt 

• Evaluere erfaringer med gjennomføring av skolevalg 
og debatter 

Elevene Har ansvaret for: 

• Bidra til en konstruktiv gjennomføring av 
skoledebattene 

Norsk senter for 
forskningsdata 
(NSD) 

Har ansvaret for den tekniske gjennomføring av prøvevalget 
og publisering av data. 

 
 
5. Årshjul for arbeidet med skolevalg 

Arbeidet er knyttet til de år hvor det gjennomføre kommune- fylkesting eller 
stortingsvalg. 

 

Tidspunkt Aktivitet Ansvar 

April Samarbeidsmøte med partier som skal 
delta i skolevalgene 

Opplæringsavdeling 



Gjennomgå føringer for skoledebattene og 
avklare tidspunkt, roller og eventuelle 
uklarheter 

 Sende all relevant informasjon til skolene 
 

Partiene 

Mai Melde seg på hos NSD for 
resultatregistrering 

Skolen 

 Avklare intern organisering av valg og 
skoledebatter 

Skolen 

 Gjennomgå retningslinjene for 
skoledebattene med representanter fra 
eget parti 

Partiene 

August Test av e-valg og valgundersøkelse 
gjennom NSD 

Skolen 

August/ 
september 

Forberede skoledebattene med skolens 
elever 

Skolen 

 Gjennomføre skoledebattene Skolen og partiene 

 Gjennomføre skolevalgene og rapportere 
til NSD 

Skolen 

Oktober Evaluere erfaringene med 
gjennomføringen av skolevalgene 

Skolen og partiene 

November Legge fram orienteringssak for OU om 
erfaringene med gjennomføring av 
skolevalg 

Opplæringsavdeling 

 

6. Evaluering 

De enkelte aktører foretar en evaluering av erfaringene fra det gjennomførte 
skolevalg. Dette rapporteres til Opplæringsavdelingen som utarbeider en 
orienteringssak til Opplæringsutvalget 


