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Elevrådsveilederen 

Halden Ungdomsråd har gjennom mange år med virksomhet fått et unikt innblikk i hvordan 

de ulike elevrådene i Halden kommune fungerer. Rådet ønsker en større homogenitet i 

elevrådsarbeidet i Halden. Derfor har rådet valgt å forme en elevrådsveileder, som man håper 

Haldenskolene tar i bruk. Denne veilederen presenterer noen mål for elevrådene i Halden, 

samt konkrete punkter som skal dytte elevrådene i riktig retning. Disse målene forankres i 

opplæringsloven. Det presiseres at dette dokumentet er en veileder og at retningslinjene 

nedenfor går lenger enn det opplæringsloven sier. Denne veilederen er derfor basert på en 

ønsket og anbefalt praksis av hvordan elevrådsarbeidet skal gjennomføres i Haldenskolene. 

Veilederen begynner med å presentere punktene og avslutter med målsettinger. Den deles i 

fem hovedområder; 

1. Organisering 

2. Møteaktivitet 

3. Elevmedvirkning  

4. Skolen og elevrådskontakten 

5. Mål med elevrådet 

 

Avslutningsvis skisseres forslag til temaer som kan tas opp i elevrådet gjennom skoleåret. 

 

Formål med elevrådet:  

Opplæringslova § 11-2. Elevråd ved grunnskolar 

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med 

representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane 

skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten. 

Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i 

arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. 
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Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal 

i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det. 

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt 

lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker 

som gjeld nærmiljøet til elevane. 

 

1. Organisering 

1.1 Elever fra 4.-10.trinn på grunnskolen og elever fra 1.-3.trinn på v.g.s skal være 

representert i elevrådet med en hovedrepresentant og en vara. 

1.2 Elevrådet skal ha leder, nestleder og sekretær, og disse skal være valgt gjennom en 

demokratisk og anonym prosess. Begge kjønn må være representert. 

1.3 Elevrådet skal ha minst en representant i SU/SMU. 

1.4 Elevrådet skal ha minst 2 representanter inn i ungdomsrådet.  

1.5 For at elevrådet skal kunne vedta saker må minst 50% være til stede på møtet og 

avgi stemme i den enkelte saken. 

 

2. Møteaktivitet: 

2.1 Minst 1 møte i måneden. Det tilsier 10 møter i løpet av et skoleår.  

2.2 Rektor skal delta på minst et elevrådsmøte i året.  

2.3 Elevrådsmøtene skal ha referat.  

2.4 Referatene fra elevrådsmøtene skal være tilgjengelige for alle på skolens 

hjemmeside. Skolens ledelse har et ansvar for å holde seg orientert rundt 

elevrådets aktivitet. 

 

3. Elevmedvirkning: 

3.1 Skolen må legge til rette for at elevrådet har reell påvirkningskraft i saker som 

angår elevenes skolehverdag. 

3.2 Representanten inn i SMU/SU skal sikre elevens interesser på en god måte inn i 

disse møtene.  
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3.3 Representantene inn i Ungdomsrådet skal fremme sin skoles interesser, samt 

informere om saker tatt opp i rådet tilbake til sitt elevråd. 

3.4 Elevrådsrepresentanter for skoler velges for et år. 

3.5 Representanter for HUR velges for 2 skoleår (jf. vedtatte vedtekter) 

 

4. Skolen og elevrådskontakten: 

4.1 Elevrådskontakten skal veilede og ikke lede elevrådet. 

4.2 Elevrådskontakten skal legge til rette for et selvstendig elevråd. 

4.3 Elevrådskontakten har ansvar for å starte opp elevrådet så fort som mulig etter 

skolestart. Elevrådskontakt på ungdomskolene bør legge til rette for et 

elevmedvirkningskurs for elever i 8. klasse. 

4.4 Elevrådkontakten skal være til stede under alle møter, med mindre elevrådet har 

bedt om annet.  

4.5 Elevrådskontakten skal sikre god informasjonsflyt mellom elevrådet og skolens 

ledelse. 

4.6 Elevrådskontakten har ikke stemmerett, kun forslagsrett.  

4.7 Skolen og lærerne skal motivere elever som fremmer mangfold til å delta i 

elevrådsarbeid. 

4.8 Elevrådskontakten skal kunne være behjelpelig med å sette opp et 

årshjul/møteplan med møter og aktiviteter.  

 

 

5. Mål:  

o Elevrådet skal sikre elevmedvirkning. 

o Elevrådet skal gjenspeile skolens mangfold gjennom representasjon. 

o Denne elevrådsveilederen skal bidra til at elevrådet blir tatt mer på alvor og at elevene 

får jobbe mer effektivt og målrettet. 



Side 5 av 5 
 

 

 

o Elevene skal kjenne at de har en stemme og de skal bli hørt i skolepolitikk og saker 

som angår dem. Elevene skal føle en mestringsfølelse og engasjement av å delta i 

elevrådsarbeidet.  

o Elevrådene bygger på en erkjennelse av at barn og unge vet best hvordan det er å være 

ung og hva man trenger. Dette vil også kunne bidra til en generell bevisstgjøring blant 

barn og unge rundt temaene medvirkning og demokrati.  

o Elevrådskontakten har et ansvar for å tilse at møtene gjennomføres på en måte som 

bidrar til å nå målene allerede fastslått i veilederen. 

 

Forslag til aktuelle temaer for elevrådet. 

Periode Forslag til aktuelle temaer  
August • Valg av elevrådsrepresentanter, leder, nestleder og representant til 

SU/SMU 
• Gjennomgå ordensreglement, lovverket og barns rettigheter knyttet 

til et trygt og godt skolemiljø 
• Møteplan for skoleåret settes 
• Elevmedvirkning, hva betyr det? 

September • Elevrådet drøfter status ved skolen ut fra aktivitetsplikten 
Oktober • Drøfte resultater fra nasjonale prøver 

• Vurdering og vurderingsarbeid 
Januar • Drøfte resultater fra elevundersøkelsen 
Februar • Et trygt og godt digitalt miljø 
Mars • Drøfte det fysiske læringsmiljøet 
April • Evaluering av skoleårets elevrådsarbeid og forslag til justering av 

temaer for kommende skoleår 
Mai • Vurdere status rundt et trygt og godt skolemiljø. Vurdere behov for 

justeringer kommende skoleår. 
 

 


