MØTEREFERAT
Plenumsmøte 18. oktober
Dato:

18.10.2016

Faste medlemmer som møtte: Asker vgs:Kristoffer Skare, Bleiker: Tommy S. Bråthen, Dønski: Amanda Krause,
Eikeli: Simen Merckoll Sem, Nadderud: Mathias Opdal Weseth, Nesbru: Borgny
Louise Gløersen, Rosenvilde: Axel Tveten Bech, Sandvika: Ida Bøe, Stabekk: Haure
Salar, Valler: Nic Levin, Lærling Asker og Bærum: Pernille Nestaas, Lærling Asker
og Bærum: Henriette Kalager, Drømtorp: Alliance Musana, Nesodden: Mathilde
Marie Beck; Ski: Erling Husøy, Ås: Marthe Sponberg, Bjertnes: Tina Kvatningen
Hansen, Bjørkelangen: Glen Roar Lintho, Sørumsand: Tobias Moen, Lillestrøm:
Eivind Grønning, Lørenskog: Arne Bjerke, Skedsmo: Francin Vincent, Skedsmo:
Stephanie Powell, Mailand: Kajashny Rasathurai (kom kl. 12), Kjele: Benjamin
Ganbo, Rælingen: Markus Fredrik Engh, Hvam: Christian Borgersen Kjørren,
Jessheim: Markus Gotaas Herseth, Jessheim: Trond Nordli, Lærling Romerike: Malin
Evensen
Varer som møtte:

Holmen vgs: Omar Sharif, Rud: Jørgen Vikjord, Eidsvoll: Lars Vidar Lien, Nannestad:
Christian Straalberg

Fraværende:

Juliane Grav (Holmen vgs, vara møtte), Rud: Herman Johannes Thygesen (vara
møtte), Sandvika: Camilla Cecilie Dehli Skift; Frogn: Julie Rustad; Roald
Amundsen: Thea Simensen, Vestby: Joakim Kindberg, Ås: Wilhelm Stamsaas;
Lærling Follo: Sindre Larsen, Lærling Follo: Sondre Nygaard Andersen, Lillestrøm:
Carmen Valenti, Strømmen (ikke valgt representant), Mailand: Hannah Konjo
Guntveit Aabakken, Eidsvoll: Liv Marie Hansen (vara møtte), Håkon Snortheim
(vara møtte), Lærling Romerike: Jacob Thorshaug, NTG Bærum: Benjamin Cox

Møteleder:

Mathias Opdal Weseth (leder for fylkeselevrådet)

Referent:

Guri Gjerde (koordinator for fylkeselevrådet)

Vår referanse:
Pkt.
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OPPGAVE/SAK

25/16 Orienteringer
- ANMU (Arbeidsutvalget for opprettelsen av nasjonalt medvirkningsorgan
for ungdom): Mathias har deltatt aktivt i dette arbeidet og etter sommeren
har det tatt seg opp. Sammen med leder av Sentralt Ungdomsråd i Oslo
(SUR) har de bl.a. hatt møter på Stortinget med Karin Andersen (SV),
Henrik Asheim (H) og Bengt Morten Wenstøp (H). Arbeidet fortsetter
utover høsten.
- Stopp Hatprat: Mathias deltok på konferansen «Sammen mot hatprat»
den 14. oktober. Konferansen var i regi av Stopp hatprat og Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet. Stopp hatprat er en kampanje av unge
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mennesker mot hatprat og for menneskerettigheter på nett. Se
stopphatprat.no
Oppstartsseminaret: Oppstartsseminaret ble arrangert på Lillestrøm den
28. og 29. september. Det ble bedt om innspill og tilbakemeldinger på
seminaret fra representantene:
- Effektivt og godt strukturert møte
- Interessant foredrag om tale- og debatteknikk
- Det burde ha blitt satt av mer tid til selve politikken
- Det burde vært lenger tid til foredraget om taleteknikk - mer teori
- God mat!
26/16

Vedtak av handlingsplanen for Akershus fylkeselevråd 2016-2018
Utkast til handlingsplan ble vedtatt på oppstartsseminaret den 28. og 29.
september 2016. Styret har i mellomtiden revidert og omformulert noen av
disse punktene og utarbeidet et utkast til ny handlingsplan. Forslag til ny
handlingsplan ble gjennomgått og det var vedtak om hvert punkt.
Handlingsplanen varer for skoleårene 2016-17 og 2017-18, men det vil bli
foretatt en revidering ved oppstarten av fylkeselevrådet 2017-18.
Handlingsplan for Akershus fylkeselevråd 2016-2018
Akershus fylkeselevråd vil…
Styrke skolehelsetjenesten og skolemiljøet ved å jobbe for…
 flere rådgivere ved de videregående skolene
 at det blir nok helsesøstre til å dekke elevenes behov
 at helsesøstrene ikke skal ha stillingsinstrukser som går utover
jobben som helsesøster
 et tettere samarbeid mellom helsesøstre og miljøarbeidere
 skolepsykologer ved alle videregående skoler
 felles sosiale aktiviteter på tvers av de videregående skolene
 et tettere samarbeid mellom skoler og politiet i arbeid mot rus
 bedre det fysiske skolemiljøet
Bedre opplæringen ved å jobbe for…
 øke behovsprøving av stipend
 at alt læringsmateriell skal være tilgjengelig ved skolestart
 at all informasjon om prøver og innleveringer skal være samlet på
én og samme side på It's Learning
 mer variert og tilpasset undervisning
 videreutdanning av lærere med fokus på pedagogikk
 delsubsidiering av privatisteksamen
 at undervisningsevalueringer skal følges opp, og at det blir
konkrete retningslinjer for ulike sanksjonsmuligheter hvis dette
ikke skjer
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Bedre kollektivtilbudet ved å jobbe for…
 færre forsinkelser og hyppigere avganger. Spesielt forbedre dette
der det er mange som reiser over store avstander.
 at Oslo og Akershus skal samles i én billettsone
Styrke læretiden ved å jobbe for…
 at alle lærlinger får den kompetansen de skal ha
 at fylkeskommunen skal følge opp lærlingene bedre
 at lærlinger skal få obligatoriske kurs i sine rettigheter og i
Arbeidsmiljøloven
 at lærlinger skal kobles til helse- og rådgivingstjenesten på
nærmeste videregående skole
 at svennebrev og fagbrev skal gi en gitt mengde tilleggspoeng ved
opptak til høyere utdanning
Forbedre fraværsgrensen ved å jobbe for…
 at helsesøster skal kunne gi ut dokumentasjon på sykdom
 at obligatoriske kjøretimer skal unntas fraværsgrensen
 at fravær grunnet forsinkelser i kollektivtrafikken skal kunne
unntas fraværsgrensen
 at privatisteksamen skal unntas fraværsgrensen
 økt kunnskap om fraværsreglementet
At flere ungdommer skal kunne få seg sommerjobb ved å jobbe for…


27/16

å videreføre prosjektet om et spleiselag mellom fylkeskommunen,
kommunene og næringslivet

Nytt vurderingsnettsted i Akershus
v/ Wenche Rudshaug Kavli, rektor ved Mailand vgs
Kavli er rektor på Mailand videregående skole og har vært prosjektleder for
arbeidsgruppa for vurdering som det siste året har jobbet med utarbeidelsen
av et nettsted for vurdering og et arbeidshefte for lærere.
Wenche Kavli besøker fylkeselevrådet for tredje gang i forbindelse med
dette arbeidet. Kavli hadde en gjennomgang av det ferdige nettstedet som er
å finne på www.akershus.no/vurdering. Nettstedet fungerer også godt på
mobil.
Dette er en informasjonsside om vurdering. Et hovedfokus med dette
arbeidet er å få vurderingsarbeid som ikke bare fokuserer på karakterer. Det
er viktig at dette nettstedet fungerer.
Plakater vil bli hengt opp plakater med QR-kode som dere ba om.
Ønsker at dere skal ha gode samtaler i klasserommene om vurdering
Det er ønskelig at alle elever og foresatte skal bruke nettstedet aktivt. Det er
ønskelig å få drahjelp fra elevrådene om å spre ordet om denne satsingen.
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Alle skoler vil få tilsendt plakater som det er ønskelig elevrådene bidrar til
at blir hengt opp på skolene.
I november vil det bli avholdt samlinger i tre regioner med to lærere og to
elever fra hver skole. Lærlingerepresentantene er velkomne til å stille på
disse regionsamlingene.
Oppgave til representantene/elevrådene:
Hva ønsker dere mer fra dette nettstedet når det gjelder innhold?
Gi tilbakemeldinger og send til Fylkeselevråd e-post:
fylkeselevradet@afk.no
Tilbakemeldinger vil bli sendt samlet til Wenche Kavli
28/16 Hvordan skal fylkeselevrådet jobbe med den vedtatte handlingsplanen?
Styret hadde utarbeidet spørsmål om hvordan fylkeselevrådet best mulig
skal følge opp punktene til handlingsplanen. Representantene ble inndelt i
grupper basert på representantenes egne ønsker.
Alle gruppene presenterte deretter i plenum hva de hadde kommet fram til.
Resultatet av gruppearbeidet vil bli brukt som utgangspunkt når styret
utarbeider forslag til aktivitetsplan.

29/16

Hvilke muligheter har fylkeselevrådet for internasjonalt samarbeid
gjennom programmet Aktiv Ungdom/Erasmus +?
v/Lillian Solheim fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir)
Bakgrunnen for invitasjonen var at fylkeselevrådet ønsket å høre om hvilke
muligheter de har til deltakelse i internasjonale prosjekter finansiert
gjennom Erasmus +.
Aktiv Ungdom er en del av Erasmus + programmet, og gir støtte til
ungdomsprosjekter. Aktiv Ungdom gir ungdom mulighet til å delta i
mobilitetsprosjekter for å gi økt språkkunnskap, økt selvtillit, lære ungdom
til å ta ansvar og å oppleve mestring.
Det er en rekke tiltak man kan søke om midler til, men de tiltakene som er
mest relevante for fylkeselevrådet er gruppeutvekslinger, ungdomsinitiativ
og ungdomspolitiske møter.
Tema for prosjekter kan være alt fra miljø, kultur, utdanning, likestilling,
helse, europeisk bevissthet, idrett osv.
Gruppeutveksling: ca. 80 prosent av søknadene blir innvilget, så dersom
man utarbeider en god søknad er det god sjanse for å få støtte. I
gruppeutvekslingene må det være samarbeid mellom minst to land.
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Ungdomsmedvirkningen er viktig og ungdom må være med i utarbeidelsen
av prosjektene.
Ungdomspolitiske møter kan være nasjonale eller internasjonale. Det er
færre midler tilgjengelig her enn gruppeutveksling, og dermed noe
vanskeligere å få støtte til.
For mer informasjon – se vedlagte presentasjon eller www.aktivungdom.eu
Styret følger opp temaet.
30/16 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp

