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1. Innledning 
 

"Jeg forventer at jeg får et bedre bilde av hvordan et elevråd fungerer, og at jeg vet mer om 
hvordan man går fram når man har lyst til å forandre på noe" 

- Elev i Vest-Agder på elevrådskolering 

 

"Jeg forventer informasjon om læretid og rettigheter, imøtekommenhet om spørsmål. Neste 
år: forventer relevant stoff i læretiden og godt miljø på arbeidsplassen" 

- VG2-elev om sine tanker og forventninger for læretiden. 
 

Dette er elevdemokrati og elevmedvirkning i praksis og oppsummerer elev- og 
lærlingombudets rolle. Gjennom året har elevombudet arbeidet aktivt som "brobygger" for å 
gjøre stillingen kjent blant elever, lærlinger og alle parter som er tilknyttet elevers og 
lærlingers rettigheter og plikter.1  
 
Aktiviteten for 2017, siden elevombudet begynte i stillingen, er i korte trekk oppsummert slik:  

11. september- 12. oktober 2017 

- Skolering av elevråd  

- Skolering av elevrådstyre 

- Besøk av skoler og lærlinger. 

 

                                                
1  I årsmeldingen brukes "lærling" som fellesbetegnelse for de som skal ta fagbrev, svennebrev, 
praksisbrev mv. med mindre annet er nærmere presisert. 
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13. oktober- 31. desember 

- Lærlingsamlinger,  

- Kvalitetssikring og systematisering av tilbakemeldinger fra elevrådskoleringen og 
lærlingsamlingene. 

Elevombudet avgir herved årsmeldingen for 2017. 

 
 

 
 
Kristiansand,  
16. februar 2018. 
 
 

 Kristoffer Niemi Olsen
Elev- og lærlingombud  
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2. Om elev- og lærlingombudet 
 

2.1 Bakgrunn og mandat 
 

Nåværende elevombud, Kristoffer Niemi Olsen, ble ansatt i august 2017 og har fylkestinget 
som nærmeste instruerende organ. I organisasjonen er stillingen plassert under personal- og 
organisasjonsavdelingen i sentraladministrasjonen. Utover det er elevombudet selvstendig 
og uavhengig.  

Gjennom 2017 har elevombudet ved behov hatt oppfølgingssamtaler med fylkesordfører 
Terje Damman, fylkesvaraordfører Tore Askildsen og andre i den politiske og administrative 
ledelsen. Elevombudets rolle bygger på følgende mandat: 

 
"Mandat: 
 
1 Elevombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av 
administrativ og politisk ledelse i fylkeskommunen 
2 Elevombudet skal bidra til at alle elever, lærlinger og lærekandidater får den 
opplæringen de har krav på. 
3 Elevombudet skal være en brobygger mellom alle parter i videregående opplæring 
i arbeidet med å dyktiggjøre elever, lærlinger og lærekandidater til aktiv 
medvirkning i læringsarbeidet 
4 Elevombudet skal normalt ikke engasjere seg i enkeltsaker, men gi nødvendig 
bistand slik at de får avklart ulike problemstillinger med rette instans 
5 Elevombudet skal utarbeide en årlig rapport og handlingsplan i tråd med 
eksisterende planperioder som fremlegges til politisk behandling i fylkestinget." 

 

2.3 Handlingsplan og kommunikasjonsplan 
Elevombudet ønsker å være mer konkret når det gjelder brobyggerrollen og vil derfor si noen 
ord om handlings- og kommunikasjonsplanen med utgangspunkt i mandatets punkt fem.  

 

2.4 Handlingsplan 
1. Til punkt 1 og 3: I brobyggerrollen skal elevombudet være tilgjengelig for alle parter som 
har tilknytning til elevenes og lærlingenes rettigheter og plikter. Som ledd i dette har 
elevombudet som mål å være til stede på politiske møter.  

2. Elevombudet har et mål om best mulig opplæring for elevråd/elevrådsstyrene for å øke 
elevenes, lærlingers og lærekandidaters bevissthet om aktiv medvirkning. Det er også viktig 
at ansatte i utdanningssektoren er klar over at ombudet kan være en ressurs for dem. Elever 
og lærlinger skal dyktiggjøres gjennom:  

2.1 God forberedelse og samarbeid med EO/rektor/elevrådskontakt/skolene/relevante 
parter for å sikre at elevenes stemme blir hørt.  

 2.2 Skriftlighet for å sikre kvalitet og kontinuitet i elevrådsarbeidet. Dette gjelder for 
eksempel presentasjoner, referat og oppsummeringer av elevrådsarbeidet ved endt skoleår. 
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 2.3 Systematikk på tilbakemeldinger fra elevrådskoleringen. Dette skal formidles til 
elevrådsstyret og elevrådskontakt/rektor/skoleledelsen. 

3. I brobyggerrollen skal elevombudet ha fokus på bærekraft i relasjoner og tenke langsiktig.  

4. Elevombudet skal være bevisst på "nødvendig bistand", jfr. siste leddsetning. 

5. Ivaretatt. 

 

2.5 Kommunikasjonsplan 
1. Elevombudet prioriterer å være tilgjengelig og tilstede gjennom besøk. 
Reiser/konferanser/møtevirksomhet skal ha overføringsverdi til elevene og lærlingenes 
interesser i Vest-Agder. 

2. Informasjon som deles i sosiale media og ellers skal ha allmenn interesse 

3. Det skal være vekt på "bærekraftig kommunikasjon" ved å etablere en god dialog med alle 
aktører som er tilknyttet elevers og lærlingers rettigheter og plikter. 
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2.6 Økonomi  
 

Budsjettet for 2017 var på NOK 1 167 000.2 Dette inkluderer lønnskostnader og drift. 
Regnskapet viser et forbruk på NOK 961 000 av budsjettet (82,33 %).  

Elevombudet vil kommentere enkelte utgiftsposter:  

1. En stor utgiftspost har vært lønnsutgifter fordi elevombudet hadde overlapping med forrige 
elevombud høsten 2017.  

2. Utgifter til reising og annen prioritert reisevirksomhet i fylket (se kommunikasjonsplanen 
punkt 1). 

3. Utgifter til samling for elev- og lærlingombudene 6.-8. november 2017 i Kristiansand. 

4. Utgifter til mat/leie av lokale til lærlingsamlingene i Mandal, Kristiansand og Lyngdal 20.-
23.11.17.  

5. Utgifter til representasjon, særlig møter/avslutninger med Elevorganisasjonen i Vest-Agder 
(EO) november/desember 2017. 

6. Utgifter til pastillesker, "roll-up" og brosjyrer. Elevombudet setter pris på å reise mye og da 
er det viktig med en god profilering av elevombudets rolle i forbindelse med besøk og 
elevrådskolering. 

Figur 1 Utdrag av regnskap 

 

  

                                                
2  Pr. 29.1.18. 
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3 Funn i elev- og lærlingundersøkelsen 
 

3.1 Elever 
Elevombudet merker seg at det er et forbedringspotensial når det gjelder elevdemokrati og 
medvirkning. For eksempel er det fortsatt 3,2 % på spørsmålet om elevene er med på å 
foreslå hvordan de skal arbeide med fagene. På spørsmålet om skolen hører på elevenes 
forslag er tallet 3,5 %. 

 

Figur 2 Bilde av funn i elevundersøkelsen 
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Figur 3 Bilde av funn i elevundersøkelsen 
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Elevombudet vil følge opp de fire underspørsmålene i "Elevdemokrati og medvirkning" på 
neste elevrådskolering.  

Når dette skrives pågår det et arbeid med et nytt ordensreglement i fylkeskommunen. Det er 
derfor verdt å se spørsmålene i sammenheng med et nytt ordensreglement. Elevombudet 
forventer at elevrådene og elevene blir hørt i prosessen. 

Anbefaling:  

Elevombudet vil prioritere å forbedre elevdemokratiet og elevmedvirkning ved en mer 
målrettet elevrådskolering.  

Elevombudet anbefaler at skolene setter av tid til å avholde skoleutvalg, skolemiljøutvalg og 
arbeidsmiljøutvalg.3 Utvalgene kan sies å utgjøre kjernen i elevdemokratiet og 
elevmedvirkningen på hver videregående skole. Det er også viktig at innholdet legges frem 
på en forståelig måte for elevene. Elevombudet forventer av skolene at de inkluderer og 
lytter til elevene. 

 Elevombudet forventer av elevene at de stiller på møtene slik at de benytter seg av retten til 
å uttale seg. Et viktig eksempel er at deres mening om opplæringssituasjonen hører hjemme 
i skoleutvalget. Dette henger sammen med spørsmålet "om skolen hører på elevenes 
forslag".  

Det skal være en målrettet elevrådskolering på starten av skoleåret og det anbefales at 
elevrådsarbeidet oppsummeres på hver skole mot slutten av skoleåret. Tilbakemeldingene 
fra elevrådskoleringen ble også lagt fram i HAMU 30.11.17. 

3.2 Lærlinger 
Elevombudet merker seg at det er positive funn når det gjelder for eksempel opplæring i 
"HMS" og "utstyr/hjelpemidler". Her er det flere opplæringskontorer som gjør en god innsats. 

Det er et forbedringspotensial når det gjelder halvårsvurdering/halvårssamtaler. En lærling 
har, minst en gang hvert halvår, rett til en samtale med instruktør. Dette følger av 
opplæringsforskriften §§ 3-14 og 3-11.4 Det skal være oppfølging gjennom planlagte 
samtaler med instruktør/veileder, faglig leder eller andre. Der oppga lærlingene 3,2 %.  

Elevombudet vil gjerne nevne at Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har utarbeidet et 
godt eksempel på innhold i halvårige vurderingssamtaler. Elevombudet har selv videresendt 
dette til flere lærlinger.5 Dette gir et godt grunnlag for gode rutiner. 

 

 

 

                                                
3  Gjerne forkortet "SU", "SMU" og "AMU".  
4  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/ 
5  http://www.vaf.no/media/6249534/Brosjyre-veileder_Mars-2016.pdf  

http://www.vaf.no/media/6249534/Brosjyre-veileder_Mars-2016.pdf
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3.3 Veien fra YFF-VG2-læreplass 
 

Elevombudet tenker at det er verdt å se nærmere på opplæringen og informasjonsflyten når 
en elev har yrkesfaglig fordypning (YFF).6 Elevombudet ber om en dialog når det gjelder 
sammenhengen mellom informasjonen en får i YFF og VG2-undervisningen – før en søker 
seg til læreplass.  

Lærlingene har et stort behov for å vite at de også er arbeidstakere med rettighetene og 
pliktene som følger når de er lærlinger. Det er derfor positivt at handlingsplanen til den 
regionale samfunnskontrakten nevner "aktiv bruk" av YFF.7  

Det er viktig at elevene blir kjent med følgende:  

"Hva er en halvårssamtale"?  

"Hva skal til for at jeg får en oppfølging slik at jeg gjennomfører utdanningsløpet"   

"Hva er mine rettigheter og plikter som arbeidstaker " 

"Hva er rollen til instruktøren/veilederen/opplæringskontoret/lærebedriften/fylkeskommunen" 

"Hvordan gjennomføres en fag/svenneprøve"  

"Hvis jeg blir mobbet eller sliter psykisk - hvordan får jeg hjelp?" 

Elevombudet er opptatt av å formidle dette på VG2-besøk og det er også viktig at skolen 
kommuniserer dette i forbindelse med YFF og utplassering.  

Et annet viktig punkt på VG2-besøkene er å formidle at en lærling har rett til samme tilgang 
på pedagogisk-psykologisk tjeneste som andre elever i VGS. Dette følger av opplæringslova 
§ 4-2 fjerde ledd. 

For å oppsummere: elevombudet er ikke fornøyd med svarprosenten i lærlingundersøkelsen 
på 62,1 prosent. Elevombudet vil derfor anbefale at lærlingene tar seg tid til å fylle ut 
undersøkelsen og vil minne om dette på samlinger og møter i tiden fremover.  

 

 

 

4 Andre aktuelle tema 
 

                                                
6  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/ 
7  Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 på side 13. 
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4.1 Noen ord om fraværsgrensene 
Elevombudet fikk en del spørsmål om fraværsgrensene i forbindelse med 
elevrådskoleringen. Elevombudet er opptatt av at elevene blir fulgt opp på en god måte og 
har merket seg debatten rundt fraværsgrensene for udokumentert fravær i enkeltfag, også 
kalt "fraværsgrensa" etter opplæringsforskriften § 3-3 fjerde ledd.  

Elevombudet har merket seg funnene i den første delrapporten, utarbeidet av FAFO og SSB, 
som kom i løpet av senhøsten 2017. For eksempel er elevombudet opptatt av oppfølging av 
elever som har oppnådd fraværsgrensen i et fag.  

Fraværsgrensene var også et tema i den forrige årsmeldingen.8 Elevombudet har gått 
gjennom delrapporten og vil være varsom når det gjelder anbefalinger basert på 
tallgrunnlaget/utviklingen i Vest-Agder. Inntrykket er at skolene følger opp elever så godt det 
lar seg gjøre, men vil følge utviklingen nøye i dialog med skolene for å se at elevene blir 
ivaretatt.9 

 

4.2 Vold og uro i sentrumsområdet 
Når det gjelder utfordringen med vold og uro i sentrumsområdet er elevombudet opptatt av at 
dette er en felles utfordring og et felles ansvar. Elevombudet har merket seg det viktige 
arbeidet som er nærmere beskrevet i planen "Sammen om en tryggere hverdag 2016-
2020".10  

Representanter fra elevrådene i sentrumsområdet i Kristiansand fortjener ros for å ta opp 
tematikken i klassene. Elevombudet kommer også til å snakke om dette på 
elevrådskoleringene. Elevombudet kommer også til å nevne på elevrådskoleringen at det er 
viktig at elevene sier ifra og samarbeider med skolens ledelse. For eksempel kan dette 
gjøres gjennom arbeids- og skolemiljøutvalgene. Dette har elevene rett til etter 
opplæringslova §§ 9A-8 og 11-5a. 

I tiden fremover ønsker Elevombudet å ha en dialog med alle relevante parter i arbeidet med 
å forebygge vold og uro i og rundt skolene, for eksempel Kristiansand kommune og politiet. 

 

 

 

 

                                                
8  Årsmelding 2016 Elev- og lærlingombudet i Vest-Agder på side 18. 
9  https://www.udir.no/fravaersrapport, se også https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-
forskning/rapporter/2017/delrapport-evaluering-fravar.pdf  
10  https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/politikk-og-
administrasjon/samfunnsutvikling/kriminalitetsforebygging/1-kriminialitetsforebyggende-plan-
20162020.pdf 

https://www.udir.no/fravaersrapport
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2017/delrapport-evaluering-fravar.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2017/delrapport-evaluering-fravar.pdf
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4.3 Ordensreglement 
Ombudet setter pris på at gjeldende ordensreglement legger opp til at elevombudet kan 
kontaktes dersom en har behov for rådgivning og nødvendig bistand.  

Ombudet har bistått i for eksempel i klagesaker på enkeltvedtak eller "9A-saker", for 
eksempel §§ 9A-4 eller 9A-5. Dette er en nyttig presisering av elevombudets rolle og gir også 
en mulighet for å overholde prinsippet "løse saker på lavest mulig nivå". Elevombudet kan for 
eksempel bidra med å peke på hva som er "rett" nivå. 

 

4.4 Undersøkelse om elevdemokrati og elevmedvirkning 
 

Elevombudet ser for øvrig positivt på at utdanningsavdelingen er i gang med følgende 
arbeid: 

I årsskiftet 2017/2018 utarbeidet utdanningsavdelingen en spørreundersøkelse som handler 
om elevdemokrati og elevmedvirkning, og hvor det er aktuelt å se på retningslinjer.  

Elevombudet setter stor pris på å ha blitt inkludert i arbeidet med utforming av spørsmål og 
ser på dette som en verdifull oppfølging av elevundersøkelsen og fjorårets anbefaling. Det er 
også – som nevnt – positivt at fylkeskommunen og folkevalgte snart går gjennom 
ordensreglementet. 

Dette er godt nytt. I forrige årsmelding var forøvrig en av hovedanbefalingene at 
elevdemokrati og medvirkning måtte forbedres ved å "utarbeide felles retningslinjer for 
elevrådene i fylket etter høringsrunde på skolene".11 

5 Elevombudets hovedanbefalinger 
 

1. Arbeidsmiljø og forebygging i elevrådskoleringen 

Elevombudet vil forbedre elevdemokratiet og elevmedvirkning til elevrådet ved å fokusere på 
målrettet skolering i arbeidsmiljøutvalg, skoleutvalg og skolemiljøutvalg. Dette er en ryddig 
måte for å ta opp saker på skolene og kan sies å være i tråd med prinsippet "å løse saker på 
et lavt nivå".  

Enkelte skoler har nettopp etterlyst mer fokus på skolering i for eksempel AMU-arbeid og 
dette vil være en prioritet for elevombudet i tiden fremover.  

Dette har en side til oppfølging i kjølvannet av "#metoo". Anbefalingen har også en side til 
arbeidet med forebyggende tiltak mot trakassering, se for eksempel Fylkestingets 
enstemmige vedtak i fylkestinget 12. desember 2017, sak 82/17. 

                                                
11  Årsmeldingen 2016 på side 4, første kulepunkt. 
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Elevrådsrepresentanter og elevrådsstyret som tillitsvalgte har også et ansvar når det gjelder 
forebyggende tiltak mot trakassering i politisk virksomhet og i organisasjonslivet, og dette har 
en side til vedtakene i fylkestinget samme dato.  

Som oppfølging av dette skal derfor elevrådet og elevrådsstyret kjenne til fylkeskommunens 
varslingsrutiner for trakassering og HMS-avvik. Dette henger også sammen med oppfølging 
av LIM-planen.12 Elevene skal oppleve at det er trygt å varsle. 

 

 

2. Mål om besøk av samtlige VG2-klasser 

Elevombudet vil prioritere å besøke flere klasser neste år. Dette er også en viktig arena hvor 
kommende lærlinger blir kjent med mobbeombudet og hverdagen som lærling. Målet med 
VG2-besøk er derfor å informere og forberede elevene på hverdagen som lærling – så godt 
det lar seg gjøre.  

Elevombudet vil understreke at flere skoler allerede har et godt og gjennomtenkt opplegg når 
det gjelder VG2-besøk og elevombudet vil gjerne besøke samtlige VG2-klasser i løpet av et 
skoleår.  

Målet er at det blir et besøk for hver eneste VG2-klasse gjennom året og elevombudet har et 
mål om å få gjennomført anonyme tilbakemeldinger etter hvert eneste VG2-besøk for å se 
om innholdet treffer elevenes og skolens forventninger.  

 

3. Forberedelse - veien fra YFF-VG2 til arbeidslivet 

Dette punktet henger nøye sammen med forrige anbefaling. Elevombudet spør skolene og 
utdanningssektoren når det sist var en kartlegging av: "Hvordan forbereder skolene elevene 
på overgangen fra VG2 yrkesfag til lærlingtiden?". Elevombudet anbefaler at det utarbeides 
forslag til hvordan skolene kan bli bedre på dette. Elevombudet vil derfor dele samme 
anbefaling som elevombudet i Akershus.13 

6. Informasjonsarbeid 
 

6.1 Utadrettet informasjonsarbeid 
 

Elevombudet har taushetsplikt og er opptatt av informert samtykke. Elevombudet ønsker å 
være tilgjengelig og besøke steder uten at det nødvendigvis trenger å handle om 
enkeltsaker. Dette henger sammen med prinsippet "bærekraftige relasjoner" i 
kommunikasjonsplanen.  

                                                
12  Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (2015-2027) på side 24, punkt 
"forebygging". 
13  Årsmelding 2016 Elev-, lærling-, og mobbeombudet i Akershus pkt. 2 på side 7. 
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Elevombudet setter pris på å bli invitert til samlinger som er arrangert av 
opplæringskontorer/fagopplæringen. 

Det er også verdt å merke seg et annet punkt på nasjonalt plan: regjeringen har nedsatt et 
utvalg som skal foreslå en ny opplæringslov.14 Elevombudet har derfor sendt inn enkelte 
innspill til utvalget når det gjelder hva som allerede fungerer og hva som bør endres i 
lovverket. 

Anbefaling: 
Til høsten forventer elevombudet å delta på de nærmeste elevrådsstyremøtene etter 
elevrådskoleringen.  

Elevombudet vil gjerne være tilgjengelig for å delta på felles/infomøter hvor foreldrene er 
invitert. Elevombudet vil dele samme anbefaling som elevombudet i Hedmark.15 

 

 

 

6.2 Webside 
 

Elev- og lærlingombudet har fortsatt domenet www.elova.no som er forkortelsen til stilingen 
og som viser seg igjen gjennom logo, visittkort og presentasjoner. 

Internettsiden og informasjonen på www.vaf.no/elova er ment som informasjon om 
elevombudets rolle og hvordan en kan ta kontakt.  

Fram til 2018 har fylkeskommunen fortsatt abonnement på www.elova.no. Elevombudet har 
ikke sett behovet for å abonnere på et eget domene når det snart blir "Agder 
fylkeskommune" og har derfor sagt opp abonnementet. Elevombudet mener at hensynet til 
synlighet er ivaretatt ved www.vaf.no/elova. Elevombudet er også markedsført under 
www.elevombudene.no  

Fylkeskommunen har vært hjelpsom med å dele informasjon på hjemmesidene og i 
promoteringen av ombudets rolle, for eksempel i forbindelse med lærlingsamlingene 2017. 

  

                                                
14  https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/utval-skal-sja-pa-
opplaringslova/id2576621/ 
15  Årsrapport elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark for skoleåret 2016/2017 på side 4. 

http://www.elova.no/
http://www.vaf.no/elova
http://www.elova.no/
http://www.vaf.no/elova
http://www.elevombudene.no/
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6.3 Media 
 

Elevombudet ble kontaktet av Fædrelandsvennen for en uttalelse 4. november 2017. 
Bakgrunnen var at Vågsbygd videregående skole hadde hatt en fagdag i religion. Enkelte 
elever hadde tilbakemeldinger på innholdet.  

Elevombudet hadde selv blitt kontaktet av elevene og svarte både elevene og 
Fædrelandsvennen at det var viktig at elevene tok opp dette på "lavest mulig nivå", og 
anbefalte elevene dialog med skoleledelsen ved å legge frem tilbakemeldingene i 
skoleutvalget. Dette har elevrådet rett til etter opplæringslova § 11-5.  

 

6.4 Facebook/sosiale medier 
 

Elev- og lærlingombudet har en egen side hvor elever, lærlinger og andre kan følge 
elevombudet. Siden har en innboks hvor en kan kontakte elevombudet slik at det er et 
"lavterskeltilbud". Til orientering har også mobbeombudet fått en lignende side.  

Elevombudet kan også legge ut saker og oppdateringer, for eksempel tips og informasjon om 
rettigheter til kommende lærlinger og lærlingsamlingene.  

 

6.5 Annet infomateriell   
 

Aust-Agder og Vest-Agder har samarbeidet om en elevrådshåndbok. Folderne ble delt ut på 
elevrådsskoleringene. Elevombudet ser for seg at det kan bli utarbeidet en elektronisk 
håndbok i løpet av 2018. 

Elevombudet vil også trekke frem et annet virkemiddel når det gjelder informasjon til elevene 
og lærlingene via sosiale medier: Elevombudet har også kommet med innspill til en 
elektronisk elevrådshåndbok som nå blir utarbeidet av en arbeidsgruppe i ELON.  
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Figur 2 Elevrådshåndbok 

 

Elevombudet sendte en e-post til lærlingene i midten av oktober for å gi informasjon om 
elevombudets rolle og mandat og ønsker å fortsette med det. En del av henvendelsene og 
sakene kom nettopp på bakgrunn av e-posten. 

Anbefaling: 
Det er et forbedringspotensial når det gjelder hvordan ombudet tenker seg sosiale medier 
brukt i kommunikasjon med elev- og lærlinger. Elevombudet forventer informasjon om 
elevråd og ombudene på hver eneste nettside til de videregående skolene. 

Elevombudet anbefaler at informasjon om elevombudet/mobbeelevombudet/elevrådet blir 
tilgjengelig på nettsiden til den enkelte videregående skole. Her står Mandal VGS fram som 
et godt eksempel. Dette er en bærekraftig løsning fordi både elevrådsarbeidet og 
ombudenes roller blir synlig og forankret i skolenes egne sider. 

Når det gjelder informasjon om elevrådene på den enkelte skole er det flere skoler som gjør 
dette på en ryddig måte: Elevombudet anbefaler også at hver skole utarbeider et 
"organisasjonskart" på nettsiden. Her har KKG et godt eksempel. Dette er til stor hjelp ved 
skolering av elevrådene og elevrådsstyret fordi elevene forstår nettverket på skolen.  
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7. Samarbeid 
 

"Alle parter har et ansvar for å finne en løsning for å unngå konflikt" – Nils Dalseide, 
Riksmekler. 

 

7.1 Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune 
 

Det er et godt samarbeid mellom elevombudet, utdanningssjef og resten av 
utdanningsavdelingen/fagopplæringen i fylkeskommune. Elevombudet opplever for eksempel 
at utdanningsavdelingen prioriterer arbeidet med å forebygge og stanse vold og uro på og 
rundt skolene og at de ønsker en tett dialog med elevrådene. 

Elevombudet ønsker å få anledning til å komme med høringssvar i alle saker/rutiner som har 
tilknytning til elevenes og lærlingenes rettigheter og plikter. Ombudet setter pris på å bli hørt i 
arbeidet med: 

1. Forslaget til retningslinjer for elevrådene. Her er elevombudet opptatt av at rettighetene og 
pliktene til elevene kommer fram på en forståelig måte. 

2. Innspill til nytt ordensreglement. 

Når elevombudet har arrangert samlinger for elever og lærlinger har fagopplæringen stilt opp 
med både faglige og økonomiske ressurser, for eksempel ved lærlingsamlingene 20.-
23.11.17. Dette setter elevombudet stor pris på.    

 

7.2 Det politiske miljøet – et utvalg 
 

Ombudet ønsker å være tilgjengelig for politiske partier i saker hvor utdanning eller 
lærlingers rettigheter/plikter er tema. For eksempel er fylkestinget prioritert. Det er også viktig 
for ombudet å møte på for eksempel fylkesutvalget, HKU, kontrollutvalget, 
yrkesopplæringsnemnda og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Elevombudet har for eksempel hatt dialog med ungdomspartier i forbindelse med UFU/UFT, 
og ønsker å være tilgjengelig for de politiske partiene i saker angående elevers og lærlingers 
rettigheter og plikter.  

Elevombudet hadde gleden av å bli invitert til UFU 22.9.17 og ikke minst UFT 7.-8.12.17 for å 
høre på innspill til handlingsprogrammet. Elevombudet vil rose det politiske sekretariatet i 
fylkeskommunen for en fin innsats med å inkludere og engasjere unge tillitsvalgte.  
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7.3 Elevorganisasjonen i Vest-Agder 
 

For elevombudet er det viktig å ha et godt samarbeid med Elevorganisasjonen i Vest-Agder 
(forkortet EO). Samarbeidet i 2017 har bestått av møter mellom leder/fylkesstyret og 
deltakelse på elevforsamlingen 24. oktober 2017. Elevombudet vil gjerne takke forrige 
fylkesstyre for innsatsen i forbindelse med elevrådskoleringene og ser frem til samarbeidet 
med det nye fylkesstyret i tiden fremover.  

 

7.4 Elev- og lærlingombudene i Norge (ELON) 
 

Elevombudet er med i ELON, som er et forum for alle elev- og lærlingombudene i Norge, 
som også har dialog med mobbeombudene.  

Elevombudet og elevombudet i Aust-Agder samarbeidet om en felles samling i Kristiansand 
6.-8. november 2017. Under disse samlingene ble det bl.a. diskutert vår rolle sammen med 
mobbeombudene og rutiner ved heving av lærekontrakter.  

Elevombudet vil takke utdanningsavdelingen for at de snakket om kvalitetssikring i 
fagopplæringen og professor Ingrid Lund (UiA) for et innlegg om mobbing og forebygging. 

Vi snakket også om bruk av sosiale medier og hvordan profilere elev- og lærlingombudets 
rolle. Utover disse samlingene har elevombudene en åpen dialog for å "spille hverandre 
gode". 

7.5 Elevombudet i Aust-Agder 
 

Elevombudet setter pris på samarbeidet med Elev-, lærling og lærlingombudet Aust-Agder, 
Dignora Løddesøl. Samarbeidet var i gang med en gang elevombudet begynte i stillingen. Vi 
har dialog om faglige spørsmål når det gjelder elever og lærlinger. Vi arrangerte også ELON-
samlingen 6.-8. november 2017. 

Elevombudet vil også trekke frem arbeidet med å bygge et "Agder"-nettverk hvor følgende 
inngår: 

1. Elev- lærling- og mobbeombudet i Aust-Agder 

2. Ombudene i VAF 

3. Studentombudet i UiA 

4. Elevombudet i Søgne 

5. Mobbeombudet i Lillesand 

Nettverket er ment for å samkjøre den felles innsatsen for å hjelpe elever og lærlinger i 
Agder. Vi planlegger å ha fellesmøter i tiden fremover. 
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7.6 Mobbeombudet i Vest-Agder 
 

Elevombudet setter pris på å ha det nye mobbeombudet, Einar Buø, som ny kollega. For 
eksempel deler elevombudet det samme synet på kommunikasjon og utadrettet virksomhet, 
se særlig kommunikasjons- og handlingsplanen i punkt 2.3.  

 

 

7.7 Andre aktører – et utvalg 
 

Elevombudet har gjennom mandatet et oppdrag med å være en brobygger mellom aktører 
innenfor videregående opplæring. Det er mange aktører som sikrer at elever og lærlinger 
opplever en nyttig og god videregående opplæring, og dette er kun et utvalg:  

For eksempel har elevombudet en god dialog med Utdanningsforbundet i Vest-Agder når det 
gjelder saker problemstillinger sett fra lærernes/undervisningspersonellets side. Et viktig 
eksempel er spørsmål i kjølvannet av nytt kapittel 9A i opplæringslova, populært kalt 
"mobbeloven".16  

Elevombudet har forståelse for at det er et "press" for å få timetallet på skolene til å gå opp 
og ser for eksempel frem til at det nye elektroniske systemet for telling av elevtimer kommer 
på plass. 

Elevombudet setter også pris på samarbeidet med HAMU, særlig gjennom 
hovedverneombud Tor Aurebekk. Dette er et verdifullt samarbeid for å se på elevers og 
lærlingers rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.  

                                                
16  Prop.57 L (2016-2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) 
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Lærlinger har ofte spørsmål om tariffavtaler, overtid/arbeidsplan og generelle spørsmål blir 
drøftet i dialog med representanter fra arbeidstaker/arbeidsgiversiden som for eksempel 
NHO, YS, KS og videre.  

Elevombudet har for eksempel et godt og nyttig samarbeid med LOs ungdomssekretær i 
Vest-Agder, Lars Berge. Elevombudet får mange spørsmål fra yrkesfagelever og lærlinger 
knyttet til tariff, ferie, lønn osv. Vi hadde også et godt samarbeid knyttet til gjennomføring av 
Lærlingsamlingene 2017 i Lyngdal, Mandal og Kristiansand og gjennom fagdag/besøk av 
yrkesfagelever. 

 

Anbefaling 
Elevombudet ønsker å bli invitert til AMU-møter på den enkelte videregående skole for å se 
at elevenes/lærernes/rektors arbeidsmiljø fungerer. På denne måten får elevombudet et 
innblikk i arbeidsmiljøet. En annen grunn er å se om skolen ivaretar elever/personell med 
funksjonsnedsettelser. Dette henger sammen med handlingsplanen, nemlig at elevombudet 
ønsker å lytte til elevene og personalet på skolene om de føler trygghet og et godt 
arbeidsmiljø.  

 

8. Utadrettet virksomhet   
 

8.1 Elevrådsskolering  
 

"Drøfting og medbestemmelse gir bedre beslutninger!" 

- Utdanningsforbundet 

Elevombudet begynte skoleåret med skolering av elevråd og elevrådsstyrene. Elevombudet 
mener at det ikke skal være en generell skolering, men har et mål om 11 forskjellige 
presentasjoner tilpasset hver eneste skole. Når det står "elevrådskolering" betyr det at 
samtlige tillitsvalgte og vararepresentanter har møtt opp.  

Et "elevrådseminar" inkluderer også elevrådsstyret og representanter for 
skoleutvalget/skolemiljøutvalget/arbeidsmiljøutvalget. Der har tema for eksempel vært planen 
for det psykososiale miljøet, opplæringslova 9A med videre. 

Ombudet setter pris på at rektor og elevrådskontakt er til stede ved skoleringene.  
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Elevombudet har holdt kurs på følgende skoler: 

Skole Sted Dato 

Flekkefjord VGS m/EO Flekkefjord  12.09.2017 

Søgne VGS m/EO Kristiansand 13.09.2017 

Eilert Sundt VGS m/EO Rosfjord strandhotell 14.09.2017 

Vennesla VGS m/EO Vennesla 19.09.2017 

Sirdal VGS17 Tonstad 20.09.2017 

Tangen VGS m/EO Kristiansand 21.09.2017 

Mandal VGS Mandal 27.09.2017 

Byremo VGS Byremo 28.09.2017 

Vågsbygd VGS m/EO Vågsbygd 09.10.2017 

KKG m/EO Kristiansand 10.10.2017 

Kvadraturen VGS m/EO Kristiansand 12.10.2017 

 

Kvadraturen hadde et elevrådsseminar på Rosfjord strandhotell 25. september 2017. Mandal 
hadde et elevrådsseminar samme sted, 16.-17. november 2017. 

Elevorganisasjonen gjør en viktig jobb i å synliggjøre elevdemokratiet og skape 
engasjement. Elevombudet har et opplegg som inneholder caseoppgaver, rolleforståelse, 
gruppearbeid og dialog med rektor og elevrådskontakt.  

Elevombudet ser et behov for å skille mellom elevrådskolering og elevrådsstyreskolering. En 
tillitsvalgt må vite at en er talsperson og rollemodell overfor klassen, mens en representant i 
for eksempel arbeidsmiljøutvalget trenger også opplæring i dette for å vite hvor viktig det er 
at en møter og gir tilbakemeldinger.  

For nærmere innhold og tilbakemeldinger fra elevrådskoleringene vil elevombudet henvise til 
HAMU 30.11.17, hvor elevombudet hadde en oppsummering.  

For å få til dette er elevombudet opptatt av at det skal være en systematikk i 
tilbakemeldinger. Elevene (117 som svarte) oppga i gjennomsnitt 7.49 på en skala fra 1-10, 
hvor 10 var høyest. Elevombudet er ikke fornøyd med antall svar og til høsten 2018 har 
elevombudet et mål om at flere gjennomfører evalueringen. Elevombudet tar 
tilbakemeldingene og kommentarene på alvor.  

Anbefaling: 
Elevombudet vil bruke linken på alle skoler og forventer at rektor og elevrådskontakt gir 
tilbakemelding. 

                                                
17 Sirdal VGS og Byremo VGS er ikke medlemsskoler i EO. 
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8.2 Lærlinger 
 

Pr. 6.2.18 var det 6420 elever i Vest-Agder og 1671 lærlinger. Pr. desember 2017 var det 
116 elever i VG3 fagopplæring som har blitt formidlet ut til læreplass.  

Elevombudet har i samarbeid med fagopplæringen, KS og LO arrangert tre lærlingsamlinger 
(Lyngdal, Mandal og Kristiansand). Nytt i år var at det ble arrangert tre samlinger. I alt kom 
199 personer, for det meste lærlinger men også noen lærere, instruktører og veiledere.  

Lærlingene fikk for eksempel en nyttig leksjon fra PP-tjenesten når det gjaldt hvordan 
lærlinger kan få hjelp.  

Tilbakemeldingene fra lærlingsamlingene var at deler av innholdet minnet mye om innholdet 
fra opplæringskontorenes egne samlinger. 

I forrige årsmelding var det anbefalt at det blir satt av nok ressurser til å tilby ulike kurs til 
instruktører i bedrifter.18 Elevombudet er av den oppfatning at kurstilbudet er et prioritert 
område for utdanningsavdelingen og partene i arbeidslivet.  

Elevombudet vil følge utviklingen nøye i 2018 for å se at kurstilbudet samsvarer med 
etterspørselen og at kursingen gir gode resultater. 

 

Anbefaling: 
Elevombud vil gjerne besøke lærlingsamlingene til opplæringskontorene og spør alle parter 
om det er behov for at elevombudet arrangerer for eksempel én lærlingsamling til høsten. 
Alle relevante parter oppfordres til å spille inn forslag til innhold. 

Elevombudet har også blitt invitert til og vært tilstede på samlinger for lærlinger i regi av 
opplæringskontorene. Dette er svært interessante samlinger hvor elevombudet får kjennskap 
til både lærlinger og hvordan opplæringskontorene følger opp lærlingene og lærebedriftene.  

Elevombudet vil takke LO, fagopplæringen i fylkeskommunen og KS for økonomisk støtte. 

9. Henvendelser og saker 
 

Elev- og lærlingombudet har gjennom 2017 mottatt en rekke henvendelser fra elever, 
lærlinger, foresatte og andre aktører innen videregående opplæring.  

Elevombudet har vært varsom med engasjement i "enkeltsaker" slik det står i mandatet 
tredje strekpunkt. Når det har vært engasjement i enkeltsaker er det for å gi nødvendig 
bistand i enkeltsaker som har vært særlig utfordrende, graverende eller som har generell 

                                                
18  Årsmelding 2016 på side 4, tredje kulepunkt. 
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betydning. Elever og lærlinger har også rett til å la seg bistå av en fullmektig etter 
forvaltningsloven § 12. 

Elevombudets rolle kommer til uttrykk når det gjelder nødvendig bistand i følgende 
henvendelser/saker: 

"Jeg får ikke oppfølging på skolen" 

"Jeg er ikke fornøyd med lærer/har fått varsel/bortvist/manglende undervisning/høyt fravær" 

"Hvem skal vi snakke med og hvordan får vi i elevrådet løst denne saken". 

Det er dobbelt så mange saker og henvendelser fra lærlinger som fra elever. Det mest 
gjennomgående spørsmålet fra en lærling er:  

"Jeg trives ikke på læreplassen og de vil ikke lenger ha meg/de vil heve kontrakten. Hva gjør 
jeg?" 

Når det gjelder henvendelser og saker fra lærlinger er det et prioritert område å bistå ved 
hevingssaker. Dette gjelder heving av en opplæringskontrakt etter opplæringslova § 4-6. 

Andre eksempler på typiske henvendelser: 

"Hva venter meg i lærlingtiden"? 

"Jeg føler at jeg jobber for mye overtid/røde dager, hva gjør jeg?" 

"Jeg har hatt sykefravær og må ta igjen tapt arbeidstid uten lønn" 

"Jeg har ikke hatt noen halvårssamtale" 

Siden 2012 har elevombudene ført en oversikt over saker og henvendelser: 

  

Oversikt over saker og henvendelser 12.9.17-16.2.18.
Kategori Tema Antall Antall Antall Antall Antall Antall 
Elever 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fysisk/psykisk arbeidsmiljø/læringsmiljø/HMS 5 4 5 2 3 2
Klage karakterer/fravær/standpunkt/orden/undervisning 3 0 2 4 3 2
Klage på lærer/undervisningspersonell 4 7 2 2 7 3
Elevmedvirkning/elevdemokrati/AMU/SMU/SU/EO 3 2 4 1 0 3
Overgang VG2-lærling 2 13 4 9 2 2
Lånekassen/økonomi/NAV 3 1 2 1 0 2
Mobbing/vold/uro 0 3 1 2 2 3
Skolegang/opplæring/tilrettelegging 0 2 5 7 7 5

SUM 20 32 25 28 24 22
Lærlinger Arbeidsoppgaver/tid/arbeidsmiljø 15 10 7 11 26 10

Lønn/økonomi/betingelser 5 3 3 8 8 4
Endring/heving av lærekontrakt/ 8 11 4 4 5 7
Lånekassen/stipend/NAV 3 3 2 1 1 2
Opplæringskontor/opplæringsring/lærebedrift/lærlingplass 2 2 3 3 3 8
Underveisvurdering/opplegg/undervisning/prøve 3 4 6 3 5 9
Psykisk helse/fysisk helse/tilrettelegging/PP-tjenesten 0 0 0 0 2 4

SUM 36 33 25 30 50 44
SUM 56 65 50 58 74 66
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Figur 2 Saker og henvendelser fra elever ( 16 .2.18)
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Figur 3 Henvendelser fra lærlinger (16 .2.18)

Til opplysning: fra og med 2016 har elevombudet begynt å føre statistikk på saker og
henvendelser som gjelder psykisk/fysisk helse/tilrettelegging.

På noen områder kan det oppfattes som en viss oppgang i antall saker og henvendelser.
Elevombud et vil imidle rtid understreke at det har vært lagt vekt på å regist rere henvendelser
på en hensiktsmessig måte slik at den poli tisk e / administrativ e ledelse n får et bilde av
henvendelser og saker fra elever og lærlinger.
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Noen avsluttende ord  
 

Elevombudet har også gleden av å trekke fram at 2018 er kampanjeåret for yrkesfag. 
Ombudet merker seg det fellespolitiske målet og arbeidet om å skape flere læreplasser. I 
denne sammenheng er det viktig å vise til handlingsplanen til Regional samfunnskontrakt 
Agder 2016-2020.19  

Dette er også en av flere grunner til at elevombudet setter pris på å besøke skolene og 
særlig VG2-klassene. I samtaler med lærlingene er også elevombudet opptatt av å se om 
lærlingene kan fullføre utdanningsløpet og å formidle viktig informasjon. Mange 
henvendelser gjelder nettopp interesse for læreplasser, fagbrev og svennebrev.  

Elevombudet vil takke alle parter for samarbeidet gjennom 2017. 

 

                                                
19  http://docplayer.me/65179603-Handlingsplan-vedlegg-til-regional-samfunnskontrakt-
agder.html 
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