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Dato:

04.03.2016

Faste
representanter
som møtte:

Asker VGS: Martine Lindberget, Bleiker VGS: Tonje Wettre, Rud VGS: Håvard Yttredal,
Sandvika VGS: Knut H. Guettler, Stabekk VGS: Haure Salar Said, Lærling AB: Ludvig Prag
Strømme, Lærling AB: Christer André Gudmundsdottir, Ski VGS: Sebastian Endrestad, Ås VGS:
Kristian Markus Ambro, Lærling F: Vilde Skålevik, Bjørkelangen VGS: Ingrid Marie Natrud,
Sørumsand VGS: Sina Helen Prytz, Lørenskog VGS: Zain Shah, Skedsmo VGS: Stephanie
Powell, Carina Wolden, Mailand VGS: Kajashny Rasathurai, Kjelle VGS: Fredrik Folden,
Rælingen VGS: Adrian Holte, Hvam VGS: Christian Borgersen Kjørren, Eidsvoll VGS: Liv
Marie Brynestad Hansen, Jessheim VGS: Ingrid Louise Stensjøen, Trond Nordli, Nes VGS: Lone
Andreassen, Lærling R: Marita Enlien

Varaer som
møtte:

Nesbru VGS: Markus Heyerdahl Roland, Sandvika VGS: Pia Elisabeth Tuxen, Mailand VGS: Arne
Jørgen Bjerke, Nannestad VGS: Kristian Straaberg

Fraværende:

Nesbru VGS: Martine Maria Bjerck, Sandvika VGS: Tobias Langås Handeland, Nannestad VGS:
Håkon Snortheim, Nadderud VGS: Mathias Weseth

Møteledere:

Sivaani Nirmalanathan, Julie Kristin Rustad

Referent:

Dennis Holm

Vår referanse:

2015/14598-23

Pkt.

OPPGAVE/SAK

Åpning av møtet
Åpning av møte ved møteleder Sivaani. Møteleder innleder til navnerunde og går videre
igjennom møteregler.
Diverse orienteringer
- Koordinator for fylkeselevrådet Ragnhild Enstad koordinator informerer om fravær
grunnet fødselspermisjon, og introduserer Guri Gjerde. Guri skal jobbe som koordinator
mens Ragnhild er i permisjon.
- Julie hadde vært på seminar for ungdomshelse i Lillehammer og orienterte fra dette.
Hun åpnet for spørsmål fra seminaret.
- Christer Andre forklarer kort om en bok fra Skeiv Ungdom og har tatt med samtlige
eksemplarer som deles ut.
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Orientering fra elev- og lærlingombudet
Elev og lærlingombud Andreas Nilsson oppsummerer årsmeldingen fra 2015. Han er en
av mange ombud. Det er ikke tilsatt i alle fylker, f.eks. Finnmark. Hordaland har heller
ikke elev- og lærlingombud, men mobbeombud.

Side 2 av 4

Arbeidsoppgaver:
-Svarer på henvendelser, bistår i enkeltsaker.
-Holder kurs og gir veiledning til elevråd, elever, lærlinger og lærekandidater.
-Arbeider for å ivareta elevers, lærlingers og lærekandidaters rettigheter i opplæringen.
-Kan ved behov ta opp saker av prinsipiell karakter med politikerne.
Elevrådeskolering: Elevrådene blir invitert til å ta kontakt med ombudet for omskolering
i starten av året. Ombudet holder andre foredrag, for eksempel på fagdager for lærlinger
og instruktører. Ombudet er også med på flere lærlingsamlinger og nasjonale
lærlingsamlinger. Ombudet gir flere anbefalinger til politikerne.
Ombudet hjelper elevrådene rundt om på skolene og skolerer elevrådene i starten av et
skoleår.
Ombudet har over 200 henvendelser (opp mot 260-270) i løpet av de siste årene.
Lærlinger tar større og større prosent av fordelingen av henvendelsene til ombudet.
Lærlinger hadde 59 % av henvendelsene til ombudet i 2014 og 70% av henvendelsene i
2015.
Han gir eksempler på saker fra 2015 fra både elever og lærlinger.
Ombudet minner om at han er tilstede for å hjelpe.
13/16 Russetid og det psykososiale skolemiljøet
Russ og russetiden er utenom skolen og skoletiden. Det skal og må skje på fritiden. Det
er ingen særegne regler for russ, man skal møte på skolen, være edru, man kan gå i de
klærne man vil, men det skal ikke være støtende. Akershus fylkeskommune har ikke et
russereglement. Beate Børja, rådgiver i AVO orienterte om dette. Kontakt henne på
beate.borja@afk.no eller 2205 6499 for eventuelle spørsmål om dette
Ombud går opp til talerstolen.
Ombudet forklarer at han er i kontakt med elever som har blitt utsatt for russe-skøyer.
Ombudet anbefaler møtedeltagerne å ha møte med sine elevråd for å bestemme hva som
skal skje og hvordan oppførselen i russetiden skal være, da selvfølgelig innen visse
normer. Han minner videre om at det handler om å ta vare på hverandre på alle måter.
Videre var det gruppearbeid om inkluderende russetid. Etter gruppearbeidet presenterte
hver gruppe sine svar til gruppearbeidet. Det ble en diskusjon i etterkant av
presentasjonene.
Innspill i diskusjonen:
- Ja, vi bør ha et russe-reglement.
- Russe-reglement vil ikke minske ekskludering, på grunn av at på VGS 3 er det for sent
og vennegjenger er dannet.
- Det er store forskjeller ved de forskjellige regionene. Om det blir innført et russereglement så må man huske de positive tingene rundt russ som er per dags dato,
eksempel å ikke få lov til å ha på russeklær på skolen.
- Det er forskjeller i livet generelt, i jobbsammenheng, skole og sosialt. Derfor vil og
kommer det til å være forskjeller i russetiden også.
- Jeg velger å ikke være russ, det er unødvendig arbeid og tid. Men, jeg syns vennene
mine som velger å være russ skal få lov til å ha den gleden.
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- Kanskje et reglement ville gjøre russen mer aggressiv og provokativ.
Følgende forslag kom opp til votering:
Skal det innføres et felles russereglement for Akershus fylkeskommune?
Forslaget ble nedstemt (For: 6, Imot: 20, Avholdende: 5)
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Saksområdet lærlinger
Saken, som bl.a. dreier seg om å konkretisere punktene om lærlinger i handlingsplanen
og implementering av yrkesfagløftet, blir utsatt til neste plenumsmøte for bedre
forberedelse.

11/16 Oppfølging av elevrådskonferansen – søkbare midler til elevrådsarbeid for å
fremme inkludering
Hva har hvert av elevrådene i budsjett fra skolene?
Sørumsand – 30 000
Ski – 19 000
Kjeller – 10 000
Skedsmo – 100 000
Bjørkelangen – 15 000
Asker – 30 000
Mailand – 12 000
Lillestrøm – 103 000
Ås – ikke et konkret budsjett
Frogn – 10 000
Det ble spurt om representantene visste hva pengene ble brukt til. Svarene varierte fra
moro og gøy, medlemskap i EO (Elevorganisasjonen), premier til turneringer, utflukt,
donasjon, leie av lokaler, komitearbeid/elevrådsarbeid, seminar, diverse (godteri),
Koordinator spør om elevrådene trenger mer penger eller om det holder med det de har
nå, og om det eventuelt kunne hjelpe å søke midler fra fylkeskommunen.
Mailand: ja, vi kan trenge mer.
Ski: ja, vi kan trenge mer, til blant annet foredragsholder, komitearbeid og skolering av
elevrådet.
Lillestrøm: Ja, vi ønsker at det er en mulighet for å kunne søke om økonomisk bistand.
Bjørkelangen: Et større budsjett kunne hjulpet oss med å arrangere flere aktiviteter, men
det er ikke mulig med dagens budsjett og ordning.
Ombud: får dere dekket kostnader av skolen til andre ting?
Mailand: Det er ikke ofte vi trenger skolen eller pengene fra skolen til fritid.
Bjørkelangen: Skolen dekker oppstartseminaret i starten av skoleåret for elevrådet.
Skolen har også dekket reise for elever som reiser på et prosjekt-samarbeid.
Skedsmo: Vi dekker oppstartseminaret selv, men skolen er behjelpelig med å dekke
andre kostnader som hører til skole- og elevrådsarbeid.
Det voteres om at Akershus fylkeskommune skal prøve å opprette en pott slik at de
videregående skolene kan søke om økonomisk bistand.
Akershus fylkeselevråd stemmer enstemmig for/ja.
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Styret tar saken videre internt med administrasjon i fylkeskommunen.

12/16 Fraværsgrensen: innspill til arbeidsgruppen som jobber med implementering av
fraværsgrensen i Akershus
Møteleder deler ut informasjon om ny fraværsgrense og innleder til diskusjon rundt
denne. Den nye bestemmelsen er å finne i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd.
Hensikten med diskusjonen er å gi innspill til arbeidsgruppa i AVO som jobber med
implementeringen av fraværsgrensa.
Rådgiver Stine Holum fra AVO kommer opp for å informere om fraværgrensen og
bakgrunnen til at den skal bli innført.
Johnny Holm (seksjonssjef i AVO) formidler at vi skal diskutere fraværsgrensen og
vurdering i faget og ikke «§3-47. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring» og
fratrekk i fravær på vitnemålet.
Blant de deltakende er det stor enighet om at kjøretimer kommer til å gjøre at flere av
elevene får mer enn 10% fravær i forskjellige fag. I Akershus er det store strekninger
mellom kjøreskoler og videregående skoler og dette kan føre til heldagsfravær.
Gruppearbeid i grupper på fem, der man diskuterte hva som bør regnes som godkjent
fravær.
10/16 Hjernehinnebetennelsevaksine: Bør det være et tilbud på alle de videregående
skolene i Akershus?
Koordinator Ragnhild innleder. Vi har fått en forespørsel fra SORR
(Samarbeidsorganisasjonen for Romerikerussen) om vi kan komme med innspill om hva
AFE mener om hjernehinnebetennelsevaksine og tilbud om dette. Det er enighet innad i
AFE at hjernehinnebetennelsevaksine bør tilbys til elever på alle videregående skoler.
Votering:
Det ble vedtatt at det skal jobbes for å tilby hjernehinnebetennelsevaksine ved alle
videregående skoler i Akershus og at fylkeskommunen skal bidra til å dekke en del av
beløpet.
Det ble også vedtatt at det skal jobbes for å innføre en trappevis prisendring for
hjernehinnebetennelsevaksinen slik at den blir gradvis dyrere for hvert år.

14/16 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

