
1 §1
2 Valg av linjerepresentanter.

3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 

4 velges felles i klassens time eller ved andre beleilige anledninger. Voteringen skal

5 være skriftlig, og kanditaten med flest stemmer blir valgt. Den med nest mest 

6 stemmer blir vara-representant for den respektive linjen. Dersom kun én (1) person 

7 stiller som linjerepresentant blir hen valgt, og lærerne vil bli nødt til å overtale noen 

8 (helst fra den gjeldende linjen) til å være vara. Dersom ingen stiller til å være

9 linjrepresentant fra en linje må én (1) linjerepresentant fra den andre linjen velges,

10 men skal gjøres oppmerksom på at hen ikke representerer sin egen linje, men den

11 andre.Varaene representerer også hver sin linje, og skal derfor kun møte opp istedet

12 for sin representant, altså den som representerer samme linje som varaen. 

13

14 Om noen, enten vara eller linjerepresentant trekker seg, skal det velges en ny snarest 

15 mulig som representerer den samme linjen. Avstemningen blir avholdt skriftlig, og 

16 kanditaten med flest stemmer blir valgt til det ledige vervet. 

17

18 Interne bytter av vervene linjerepresentant og vara med andre som ikke går på tvers 

19 av linjene må godkjennes av klassen, og om noen stiller seg i mot byttet må det 

20 avholdes skriftlig valg om hvorvidt man ønsker det respektive byttet eller ikke. 

21 Ettersom at representanten representerer hele klassen, må byttet godtas med to 

22 tredjedels flertall.

23

24 §2

25 Personvalg i elevrådet.

26 Når personvalg avholdes innad i elevrådet, har hver linjerepresentant og leder én (1)

27 stemme, bortsett fra når det velges en ny leder. Da har kun linjerepresentantene

28 stemmerett. Ved valg av leder blir den med nest mest stemmer vara-leder. Om kun én 

29 (1) stiller til vervet som elevrådsleder må elevrådslederen senere selv oppdrive en 

30 vara-leder, som skrevet i §6

31

32 Hvorvidt kanditatene ønsker valgtale er opp til dem, men om noen ikke

33 ønsker å avholde valgtale skal ingen gjøre dette. Personvalg gjennomføres med 

34 skriftlig votering – f. Eks til skolekomiteén - , og om flere skal velges til det samme 

35 stemmer hver representant på én (1) person. De som får flest stemmer blir da valgt, og om 



36 det fremdeles er ledige plasser igjen skal disse nå stemmes over med de samme reglene. Om 

37 en linjerepresentant selv ønsker å stille som kanditat i disse valgene mot en eller

38 flere som ikke har stemmerett mister den linjerepresentanten stemmeretten i det 

39 valget, også om den personen er blitt valgt, og man har en ny runde med 

40 avstemninger.

41

42 §3

43 Vedtektsendringer.

44 Om en klasse ønsker en endring i vedtektene må forslaget først bli godtatt med et 

45 alminnelig flertall innad i klassen. Deretter skal det samme forslaget tas opp i de

46 andre klassene, og om forslaget får støtte i minst én (1) annen klasse går det 

47 gjennom. Vedtektsendringer må også godkjennes av lærernes trinnmøte. For at 

48 vedtektene ikke endrer seg i løpet av en periode trer de nye vedtektene først i kraft når den 

49 neste elevrådslederen blir valgt, selv om det er mulig å endre vedtektene når som helst i 

50 løpet av skoleåret. 

51

52

53 §4

54 Møtehyppighet.

55 Elevrådsleder skal inkalle til minst et møte i måneden

56

57 Elevrådsleder skal også kalle inn til møter innen syv (7) dager etter at en innkalling 

58 fra Elevorganisasjonen eller andre aktuelle samarbeidspartnere er kommet inn. Etter

59 dette møtet skal det holdes et nytt møte innen påmeldingsfristen til gjeldende

60 arrangement, hvor elevrådet velger representantene for skolen i henhold til §2.

61

62 Elevrådsleder skal så snart som mulig etter oppstart av elevrådet avholde et felles 

63 møte med grunnskolens elevråd får å velge én (1) skolekomité.

64

65 På starten av det nye skoleåret skal den gamle elevrådslederen så snart som mulig 

66 kalle inn til et møte med de nye linjerepresentantene for å velge én (1) ny 

67 elevrådsleder.

68

69 Elevrådet skal holde to møter i løpet av året hvor de tar opp temaet mobbing.

70



71 §5

72 Linjerepresentantenes mandat.

73 Linjerepresentantene skal:

74

75 Møte opp på elevrådsmøtene. Om møtene er under en prøve, tar en time i innspurten av et 

76 skoleprosjekt (den siste uka) eller en time til arbeid med årsoppgaven er ikke 

77 linjerepresentantene pliktige til å møte opp, men dette skal tilstrebes. Om 

78 linjerepresentantene er til stede, men ikke kan delta, har de ansvaretfor å hente inn sin vara, 

79 om det er mulig.

80

81 Bringe sakene som angår hele skolen fra klassen videre til elevrådet. Varaene skal 

82 underrettes om disse sakene, før varaene drar på møtene. 

83

84 Holde et kort referat fra hvert elevrådsmøte til sin respektive klasse så snart som mulig.

85

86 Spørre om klassens meninger angående saker fra Ungdommens Bystyre hvis skolen har en 

87 representant i Ungdommens Bystyre

88

89 §6

90 Elevrådslederens mandat

91 Elevrådslederen skal:

92

93 Kalle inn til møter i henhold til §4. Også elevrådskontakten skal få innkallingen. Slik 

94 kan den få være med på møtene, om ønskelig. Den kan da også komme med eventuelle 

95 innvendinger mot møtetidspunktet fra skolens side.) (F15 Elevrådskontakten deltar på hver 

96 gang det er noe som må avgjøres.

97

98 Hvis mulig representere skolen ved å delta på Elevorganisasjonens elevforsamlinger og 

99 årsmøter i skolens fylke som delegat, i tilegg til å dra på Elevtinget som 

100 delegat.Videreformidle innkallinger og annen viktig informasjon fra elevrådskontakten til 

101 elevrådet.

102

103 Oppdatere den eksisterende gruppechatten på Facebook etter at en ny leder har blitt valgt.

104

105 Bringe saker fra elevrådet videre til den admistrative ledelsen på Skansen Videregående 



106 Steinerskole eller til Daglig Leder ved Steinerskolen i Trondheim, angående hva saken 

107 omhandler.

108

109 Sørge for at det som skal gjøres blir gjort.

110

111 Finne en vara-leder om ingen er valgt til dette vervet etter at den nye lederen er valgt.

112

113 Underrette vara-lederen om sakene til neste møte om vara-lederen ikke sitter i elevrådet .

114

115 Ha det overordnede ansvaret for at det blir lagd et årshjul.

116

117 §7

118 Skolekomiteéns mandat.

119 Leder Skolekomiteén skal:

120

121 Rett etter valget sitt holde et oppstartsmøte, hvor  det skal velgesén (1) OD-ansvarlig,

122 én (1) økonomi-ansvarlig og én (1) IU(internasjon uke)-ansvarlig.

123

124 Passe på det som skal gjøres blir gjort.

125

126 Økonomisk ansvarlig i Skolekomiteén skal:

127

128 Budsjettere på hvor mye penger som behøves for å arrangere IU, for så å søke om pengene 

129 fra Elevorganisasjonens EO-fond. Dette skal gjøres rett etter at det første møtet ble holdt, og 

130 søknaden skal være sent inn senest fire (4) dager etter at møtetble holdt, hvis ingenting annet

131 er avtalt med leder. 

132

133 Holde generelt styr på økonomien.

134

135 OD-ansvarlig i Skolekomiteén skal: 

136   

137 Sørge for å gi ut informasjon om OD i god tid, samt henge opp listene over arbeidsplassene 

138 fra OD sentralt to (2) uker før IU og sørge for at de som ikke klarer å skaffe seg 

139 jobb får jobb andre plasser.

140



141 IU-ansvarlig i Skolekomiteén skal:

142

143 Arrangere IU i henhold til hva som blir bestemt på det første møte i Skolekomiteén.

144

145 Sammen med skolens ledelse bestemme en periode for IU som skal ligge før og opp imot 

146 OD-dagen. 

147

148 Senest én (1) uke etter sitt eget valg gjennomføre et møte hvor man velger   

149 ledere til de forskjellige IU-gruppene senest to (2) uker før IU skal avholdes. Lederne skal 

150 velges skriftlig av medlemmene i Skolekomiteén, og kanditaten med flest stemmer blir valgt

151 til vervet. Det tilstrebes at en gruppe blir ledet av minst én (1) elev fra videregående 

152 eller minst to (2) elever fra 10. klassen. Etter at gruppelederne er valgt skal møtet fortsette 

153 med de valgte lederne, hvor de og IU-ansvarlig  begynner å planlegge IU.

154 IU-ansvarlig skal sørege for en rød tråd mellom 

155 aktivitetene i de ulike gruppene. Påmeldingen på gruppene til IU skal åpnes rett etter møtet 

156 og gjennomføres i løpet av én (1) uke. Samme uke skal IU-ansvarlig sammen med 

157 skolekomiteén kurse gruppelederne (planlegging av prosjektene, leker for oppstarten i 

158 gruppene o.l.). En (1) uke etter at gruppelederne har blitt valgt møtes gruppene. 

159 Gruppelederne har da utarbeidet forslag om aktiviteter og avtaler disse med 

160 gruppemedlemmene, for så å kunne gå inn i detaljplanleggingen sammen med lærerne.

161

162 Åpne for påmeldingen på gruppene til IU senest én (1) uke før IU skal avholdes. 

163

164 Ha det overordnede ansvaret for at IU går etter planen under selve arrangementet

165

166 Lede IUs avslutning og sørge for at skolen blir ryddet etterpå

167

168 De gjenværende medlemmene i Skolekomiteén skal:

169  

170 Være «poteter», som i denne sammenhengen menes personer som kan gjøre litt forskjellig 

171 innad i et styre. 

172

173 For at mandatene for Skolekomiteén skal gjelde må de være godtatt av et alminnelig flertall 

174 avelevrådsrepresentantene i 8. til 10. 

175  



176 §8 

177 Verv som skal velges av elevrådet i løpet av skoleåret og deres mandat. 

178 Elevrådsleder skal velges av resten av elevrådet så snart som mulig etter skolestart. For  

179 mandatet se §6. 

180

181 Så raskt som mulig etter at elevrådsleder er valgt skal skolekomiteén velges i  et felles møte 

182 med elevrådet på grunnskolen (med kun representantene fra 8. til 10. med elevrådet på 

183 grunnskolen (med kun representantene fra 8. til 10. klasse) og videregående. Skolekomiteén 

184 skal bestå av maks seks (6) medlemmer, hvorav én (1) er leder for kommiteén. Denne 

185 persjonen skal velges sepparat. I tilegg må skolekomiteén bestå av mist to (2) medlemmer 

186 fra videregående. Utenom de spesielle kravene for to av plassene kan hvem som helst fra 

187 ungdomsskolen og videregående stille til Skolekomiteén. For Skolekomiteéns mandat se 

188 §7

189

190 En (1) representant til Ungdommens Bystyre skal forsøkes å velges så snart sommulig etter 

191 skolestart. Denne personen skal møte opp på møtene i bystyre, og sørge for at Skansen 

192 Videregående Steinerskoles meninger og ønsker blir hørt, samt holdeelevrådet oppdatert på 

193 hva som blir gjort i Ungdommens Bystyre. Alle på Skansen Videregående Steinerskole kan 

194 stille til dette vervet.

195

196 Om elevrådslederen ikke ønsker å dra på elevforsamlingene og årsmøtet til 

197 Elevorganisasjonen i vårt fylke og Elevtinget skal én (1) fast Elevorganisasjons-representant 

198 forsøkes å velges før den neste elevforsamlingen etter skolestart. Denne personen har fast  

199 delegat-status, og elevrådslederen kan ikke ombestemme seg og ta tilbake rollen som delegat

200 for elevrådet på elevforsamlinger, årsmøtet og Elevtinget. for elevrådet på elevforsamlinger, 

201 årsmøtet og Elevtinget. Alle på Skansen Videregående Steinerskole kan stille til dette vervet.

202 

203 Ved samme møtet som elevrådsleder velges skal det også velges en referent. Denne 

204 skal referere hva som blir sagt og vedtatt på alle elevrådsmøtene, i tilegg til å videresende 

205 referatet til lederen i ungdomsskolens elevråd, leder ved Skansen Videregående Steinerskole 

206 og til daglig leder ved Steinerskolen i Trondheim, samt legge det ut i elevråds-chatten slik at

207 linjerepresentantene og elevrådskontakten kan se det. Alle elevene på Skansen Videregående

208 Steinerskole kan stille til dette vervet

209

210 Elevrådet skal så snart som mulig etter oppstart velge en representant i skolens 



211 skolemiljøutvalg. Representanten har ansvaret for å delta på skolemiljøutvalges møter og 

212 delta i arbeidet etter utvalgets avtaler

Disse vedtektene vil trå i kraft når Elevrådsleder ved Skansen Videregående Steinerskole 
velges for perioden 2017/18


