Tillitsvalgte på klassenivå
Hva gjør en tillitselev?
Tillitseleven representerer sin klasse i skolens elevråd etter å ha blitt valgt av og blant klassens
elever. Tillitseleven tar opp saker fra klassen i elevrådet og har plikt til å møte på elevrådsmøtene. I
starten av skoleåret bør tillitseleven og klassen snakke og bli enige om hvilke forventninger de har til
hans/hennes innsats. Da er det lettere både for klassen å følge opp tillitseleven, og lettere for
tillitseleven gjøre jobben sin. Kontaktlæreren for klassen og tillitseleven må også bli enige om
hvordan og når tillitseleven informerer og tar opp saker med klassen. Hvis det oppstår konflikt
mellom elev(er) og en lærer er det tillitselevens ansvar å sørge for at saken blir fulgt opp, av
kontaktlæreren, elevrådet eller skoleledelsen.

Valg av tillitselev
Valg av tillitselev må skje på elevenes premisser for at den tillitsvalgte og klassen skal få best mulig
utbytte av valget. Hvordan valget foregår er viktig for hvilket syn elevene får på elevrådet.
Det er viktig at valget gjennomføres på en demokratisk måte, og at man er enige om spillereglene på
forhånd.

Forslag til valgprosedyre:
1. Spør etter kandidater, er det noen som ønsker å stille eller har forslag på andre kandidater?
Noter navnene synlig for alle.
a. Det er kun 1 kandidat: Valget kan ansees gjennomført, forutsatt at ingen ytrer seg
imot.
2. Kandidatene får presentere seg og hvorfor de ønsker å stille til valg. Man kan åpne for
spørsmål til kandidatene hvis man ønsker det.
3. Det skal være et skriftlig valg. Stemmer med andre navn enn de innmeldte kandidatene
forkastes.
a. 23 kandidater: En skriftlig valgrunde med ett navn på stemmeseddelen
b. 4 eller flere kandidater: Skriftlig valgrunde med to navn på stemmeseddelen. De to
kandidatene med flest stemmer går videre til ny valgrunde, som beskrevet i pkt. a.
4. Det er ikke nødvendig å offentliggjøre stemmetallene, det holder med resultatet.
Kandidatene selv, eller noen kandidatene velger (som ikke stiller til valg) teller stemmene
sammen og annonserer resultatet. Hvis en av kandidatene ønsker at stemmetallene ikke skal
leses opp, må dette respekteres.

