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Regler for elevrådet ved Ellingsrud Skole 

§1 Valg av representanter 

1.1 Det må gjennomføres et rettferdig og hemmelig 

valg, og unngå at folk blir hengt ut 

1.2 Viktig at de som stiller til valg forstår hvilke plikter 

som følger med vervet 

1.3 Blir man valgt forventes det at man utfører 

arbeidet som elevrepresentant på en seriøs måte 

1.4 Det bør benyttes valgobservatører hvis mulig 

1.5 Det skal avgis to stemmer, man kan stemme en 

gang på seg selv  

1.6 Hver klasse bestemmer i samråd med lærer 

hvorvidt man skal stemme på en av hvert kjønn, 

eller ikke. Dette må avklares i forkant av valget. 

1.7 Elever som har sittet før kan bli valgt igjen 

1.8 Hver klasse bestemmer i samråd med lærer 

hvorvidt man skal holde valgtale til klassen om 

hvorfor klassen bør stemme på dem 

1.9 Dersom det oppstår problemer med de som har 

blitt valgt kan klassen i samråd med lærer gjøre 

endringer. Dette gjelder eksempelvis hvis noen av 

ønsker å trekke seg. Da er det viktig at valg av nye 

representanter skjer på en rettferdig måte.   

 



§2 Valg av leder og nestleder: 

2.1 Ved årets første elevrådsmøte velges leder og 

nestleder av alle representanter  

2.2 Både faste og vararepresentanter kan stille til valg 

2.3 Dersom en vararepresentant blir valgt til leder eller 

nestleder blir han/hun med på de faste 

elevrådsmøtene i tillegg til den faste 

representanten 

2.4 Nestleder velges fra 9. trinn og leder fra 10. trinn 

 

§3 Valg av driftsstyrerepresentant: 

3.1 Informasjon om driftsstyredeltakelse må komme 

tidlig på året slik at nye elever får info 

3.2 De elevene som sitter i driftsstyret bør helst være 

med på de faste elevrådsmøtene, uansett om man 

er elevrådsrepresentant det gjeldende året eller 

ikke.  

3.3 Elever som ønsker å sitte i driftsstyret må søke om 

dette til sekretær for driftstyret (rektor). Her må 

det forklares hvorfor eleven ønsker å være 

medlem i driftsstyret, og hvordan man tenker å 

bidra med å få frem elevstemmen 

3.4 Elever som blir valgt inn i driftsstyret sitter for 2 

skoleår av gangen.  



3.5 Det er kun elever fra 9. som kan velges inn i 

driftsstyret, det velges 1 hvert år slik at de 

overlapper 

3.6 Nye representanter til driftsstyret utnevnes (etter 

søknad) i begynnelsen av hvert skoleår 

§4 Forventinger til representanter 

4.1 Representanten må være engasjert  

4.2 Representanten må kunne tale på vegne av 

elevene på en seriøs måte 

4.3 Representanten må stille presist til møtene og gi 

beskjed til elevrådsleder/nestleder dersom man 

ikke kan komme  

4.4 Representanten skal kunne samarbeide med 

lærere om gjennomføring av klassens timer 

4.5 Representanten sørger for god informasjonsflyt 

mellom klassene, elevrådet og skoleledelsen 

4.6 Klasserepresentantene har ansvar for å oppdatere 

klassetavlen med referater o.l.  

§5 Rutiner for møter og komiteer: 

5.1 Hver høst gjennomfører det nye elevrådet en egen 

arbeidsdag for å bli kjent, lære om elevrådsarbeid 

osv.  

5.2 Det holdes møtes annen hver uke, møtetider 

legges til storefri 



5.3 Leder/nestleder har ansvar for innkallinger, 

høyttaleranlegget, epost osv. brukes for å 

informere elevene 

5.4 kontaktlærer for elevrådet informerer lærere om 

møtetider  

5.5 Det settes opp en fast møteplan i starten av året 

som henges på elevrådstavla, denne kan endres 

underveis 

5.6 Det oppfordres til at elevrådet hver høst 

arrangerer en bli-kjent-tur, det er mulig å søke EO-

fondet om støtte 

5.7 Elevrådet kan opprette egne komiteer underveis i 

året  

5.8 Komite for vinterball velges i løpet av høsten, 

leder/nestleder har ansvar for utvelgelse  

5.9 Minst en i ballkomiteen må også være i elevrådet, 

komiteen består av 3 fra hver klasse 

5.10 Hver høst opprettes kantinekomite som 

samarbeider med Rukhsana og Phillip.  

§6 Møteregler 

6.1 Det skrives referat fra alle elevrådsmøter 

6.2 Referater publiseres på nettsiden til skolen og 

henges opp på skolens tavler 

6.3 Elevrådsmøter holdes på VIP-rommet så fremt ikke 

annet annonseres  

https://elev.no/vi-tilbyr/eo-fondet/
https://elev.no/vi-tilbyr/eo-fondet/


6.4 Møtene preges av god møtekultur 

(håndsopprekning osv.) 

§7 Representasjon på konferanser, møter mm. 

7.1 Alle representantene kan representere elevrådet 

ved konferanser, møter osv., såfremt det ikke er 

nødvendig at leder/nestleder stiller 

7.2 Elevrådet bør involveres når andre elever skal 

representere skolen 


