MØTEREFERAT
Referat plenumsmøte i AFE 20. april 2017
Dato:

24.04.2017

Hovedrepresentanter Asker vgs: Kristoffer Skare, Bleiker vgs: Tommy S. Bråthen, Eikeli vgs: Simen Merckoll
som møtte:
Sem, Nadderud vgs: Mathias Opdal Weseth, Rosenvilde vgs: Kristoffer de Besche, Sandvika
vgs: Ida Bøe, Stabekk vgs: Haure Salar, Lærlingrepresentanter Asker og Bærum: Pernille
Nestaas og Henriette Kalager, Drømtorp vgs: Alliance Musana, Nesodden vgs: Mathilde
Marie Beck, Ås vgs: Marthe Sponberg, Bjørkelangen vgs: Glen Roar Lintho, Sørumsand vgs:
Tobias Moen, Lillestrøm vgs: Eivind Grønning, Lørenskog vgs: Hedin Ragnfred Indregård,
Mailand vgs: Hannah Konjo Guntveit Aabakken, Jessheim vgs: Trond Nordli, Nannestad vgs:
Håkon Snortheim, Nes vgs: Carl Philip Nygaard, Lærlingrepresentant Romerike: Marita
Enlien
Vararepresentanter
som møtte:

Sandvika vgs: Pia Høgåsen, Roald Amundsen vgs: Paul Leirtrø, Bjertnes vgs: Hazem Mustafa
Ziad, Lillestrøm vgs: Sahil Safar, Mailand vgs: Hedda Tomine Braathen Åkenes-Johansen,

Fraværende:

Holmen vgs: Juliane Grav, Dønski vgs: Amanda Krause, Nesbru vgs: Borgny Louise
Gløersen, Rud vgs: Herman Johannes Thygesen, Sandvika vgs: Camilla Cecilie Dehli Skift
(vara møtte), Valler vgs: Anders Norum, Frogn vgs: Julie Rustad, Roald Amundsen vgs:
Thea Simensen (vara møtte), Ski vgs: Erling Husøy, Vestby vgs: Joakim Kindberg, Ås vgs:
Wilhelm Stamsaas, Lærlingrepresentanter Follo: Sindre Larsen og Sondre Nygaard Andersen, Bjertnes vgs: T
vgs: Marcus Fredrik Engh, Hvam vgs: Christian Borgersen Kjørren, Eidsvoll vgs: Liv Marie
Hansen, Jessheim vgs: Markus Gotaas Herseth, Lærlingrepresentant Romerike: Jacob
Thorshaug, NTG Bærum: Benjamin Cox,

Observatører:

Elevorganisasjonen i Akershus: Gabriel Paasche og Elise Slyngstadli

Referent:

Ragnhild Irja Enstad

Vår referanse:

2016/16371-22 EMNE B33

Pkt.

OPPGAVE/SAK

16/17 Orienteringer
 ØstsamUng: Tommy orienterte om samlingen i ØstsamUng som han, Mathias, Camilla og



Pernille deltok på.
o Hovedtema var miljøsertifisering av videregående skoler. De diskuterte temaet
med fylkespolitikere fra Østlandet i kontaktutvalget til Østlandssamarbeidet, og
det var mange som var positive.
o Hvordan jobbe med internasjonalt samarbeid. Forbedre måten organisasjoner som
ØstsamUng er med i, (AER Youth Regional Network, BSSSC) jobber på.
Hvordan få med flere deltakere fra flere land på disse møtene. Hva kan vi lære av
andre og hva kan andre land gjøre slik som oss.
o Europa – snakket om hvordan EU fungerer i dag, fikk vite mer om og diskuterte
fordeler og ulemper ved å være med i EU.
Styret i møte med fylkesordfører: Styret har jevnlige møter med fylkesordfører Anette
Solli. I dette møtet diskuterte de spesielt fremtiden når det gjelder regionsammenslåingen.
Blir det et nytt ungdomsråd for hele fylket? Fylkeselevrådet ble bedt om å gi beskjed om
hva de ønsker. Hadde også besøk av TV-aksjonen under møtet. De vil gjerne ha med
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fylkeselevrådet, og kommer på neste plenumsmøte for å ha en presentasjon.

17/17 Erfaringsforum
Dette er et fast punkt på plenumsmøtene, som ikke referatføres. Hensikten er at det skal
være en erfaringsutveksling mellom representantene. Representantene kan snakke med
egne elevråd om aktuelle problemer og lærlinger kan komme med egne saker. Det gjelder
både vanskelige saker og utfordringer, samt gode eksempler på ting man har fått til.
Lærlingene hadde eget erfaringsforum på separat møterom.
18/17 Styrets gjennomgang av handlingsplanen
Styret gikk gjennom handlingsplanen og fortalte om hva de har jobbet med. Kun Mathias,
Håkon og Trond fra styret var til stede.
19/17 Ny generell del av læreplanen
Jeanette Gabrielsson fra avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune
innledet om ny generell del av læreplanen.
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til ny generell del av læreplanen på høring. Den
generelle delen utdyper opplæringslovens formålsparagraf og gjelder for hele
grunnopplæringen (grunnskolen og videregående opplæring).
Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal
fornyes i årene som kommer. Den nye generelle delen av læreplanverket skal gi føringer
for denne fornyelsen, og sikre at verdiene fra skolens formålsparagraf også får betydning
for fornyelsen av fagene.
Representantene fikk tilsendt høringsbrev og høringsnotat på forhånd. De ble delt inn i
grupper og fikk forskjellige deler av dokumentet å konsentrere seg om. Noen av gruppene
sendte inn innspill på e-post. Noen innspill ble fremmet fra talerstolen. Innspillene ble
samlet og sendt til AVO som innspill til fylkeskommunens høringsuttalelse.
20/17 Paneldebatt med politikere om skolehelsetjenesten, yrkes- og fagopplæring,
fraværsgrensen, m.m.
Fire fylkestingspolitikere stilte til debatt med fylkeselevrådet. Nestleder i fylkeselevrådet
Håkon var debattleder.
Deltakerne var:
Amit Ighani fra Høyre
Morten Vollset fra Senterpartiet
Tord Hustveit fra Venstre
Øyvind Solum fra Miljøpartiet De Grønne
Arbeiderpartiet hadde sitt landsmøte denne dagen og kunne derfor ikke stille.
Politikerne hadde åpningsinnlegg der de tok spesielt for seg de tre hovedtemaene for
debatten: fraværsgrensen, skolehelsetjenesten og fag- og yrkesopplæring.
I diskusjonen om skolehelsetjenesten var politikerne tydelige på at det er viktig at elevene
og lærlingene gir tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke, for eksempel økt
tilstedeværelse av helsesøster, miljøarbeidere, skolepsykolog, osv. Politikerne trenger
innspill for å ta gode beslutninger.
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I diskusjonen om yrkesfag, tok Håkon opp punktet fra handlingsplanen om å knytte
lærlinger til skolehelsetjenesten ved en skole. Alle var enige i at det var en god ide, så
lenge det ikke innebærer bortfall av andre rettigheter (som bedriftshelsetjenesten). Mathias
ba dem ta det opp i hovedutvalget/fylkestinget.
I diskusjonen om fraværsgrensen var alle enige om at fraværsgrensen har noen ting som
burde endres. Den skal revideres i Stortinget. Politikerne ba om innspill fra fylkeselevrådet
til forbedringer.
Håkon spurte om hva politikerne mente om lovfesting av ungdomsråd, jf. Prop. 65 L
(2016–2017), og fikk til svar fra alle fire at de er for lovfesting (jf. enstemmig vedtak i
fylkestinget 9. mai 2017).
På spørsmål om det å få tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning når man har gått
yrkesfag og påbygning, svarte flere av politikerne at de er positive til det og at det er en
interessant tanke som bør vurderes. Fylkeselevrådet tok også opp sitt forslag om
obligatoriske kurs i rettigheter og obligatoriske kurs for veiledere. Politikerne syntes det
var et godt forslag, og oppfordret fylkeselevrådet til å fortsette å sette fokus på det.
De diskuterte også rus og politi, og debatterte også andre spørsmål fra representantene i
fylkeselevrådet.
21/17 Eventuelt
Unge stemmer
LNU v/ Ayla Lillevik kom for å fortelle om deres prosjekt med å få førstegangsvelgere til
å stemme. De vil bygge opp et nettverk av unge frivillige over hele landet, og sette valg på
dagsorden de neste seks måneder. Man får lære om påvirkning og politikk og skal snakke
med andre unge. Man får opplæring i en samtaleteknikk, og kan delta på seminarer. Det
skal ikke ta mye tid, handler om å snakke med egne venner og bekjente. Par timer i uka i
august. Interesserte kan melde seg på på http://www.lnu.no/ungestemmer/ eller kontakte
Ayla Lillevik på 91770449 eller ayla@lnu.no.

