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INNLEDNING
Dette heftet har til hensikt å være til hjelp for skolene til å organisere sitt
elevrådsarbeid og deltakelse i ungdomsrådet og i barns- og unges
kommunestyre. Ved starten av skoleåret (august/ september) vil skolens ledelse
og ansatte få besøk for nærmere informasjon. Elever på 8.trinn vil samtidig få
besøk av ungdomsleder som vil informere om ungdomsråd og BUK. I det
følgende finner dere informasjon som det er viktig at både skolens ansatte,
elever og foreldre kjenner til

FNs konvensjon om
barnets rettigheter
Artikkel 12
1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg
egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i
alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter
behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i
enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet,
enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på
en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal
rett.

ELEVRÅDSARBEID
Kompetansemål etter 10.årstrinn
Selvstendighet og samarbeid
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne








gi eksempler på og diskutere forskjeller mellom beskrivelser og vurderinger
diskutere begrepene toleranse og kompromiss
ta personlig standpunkt, fremme og argumentere for en sak og lage et debattinnlegg
gjøre rede for begrepet gruppepress og ulike gruppeprosesser og drøfte hva god møtekultur er
planlegge og gjennomføre møter og ta ansvar for ulike grupperoller
skrive og legge fram møtereferat
drøfte og praktisere metoder for konflikthåndtering

Medvirkning
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne








gjøre rede for barn og unges plikter og rettigheter i samfunnet
drøfte innholdet i begrepene samarbeid, medvirkning og demokrati
diskutere hva det innebærer å representere andre som tillitsvalgt i elevgruppen, elevråd og i
ulike utvalg
drøfte elevrådets oppgaver, diskutere valgordning og delta i beslutnings- og valgprosesser
diskutere hva det innebærer å vise lojalitet for flertallsvedtak og respekt for mindretallet
ta opp og legge fram saker som angår elevene i ulike organer i og utenfor skolen
kartlegge, gjennomføre og vurdere konkrete tiltak for å skape et inkluderende og
læringsfremmende miljø

Litt om det å være representant og valgordninger
a) Møte-etikk
- Ta av yttertøy og lue
- Slå av telefonen
- Være alminnelig velkledd
b) Generelt om valg
- Det aller viktigste når man skal velge representanter er at man finner fram til
engasjerte og dyktige folk
- Representanter velges med simpelt flertall, og eventuelt i flere omganger dersom
det er nødvendig
- Kandidater som stiller til valg må kunne si noe om hvorfor de gjør det
- Ved kombinerte skoler bør man prøve å få representanter fra både barne – og
ungdomstrinnet
- Man bør etterstrebe balanse mellom kjønnene
- 15.september er frist for valg av representanter til BUK og ungdomsråd
c) Valg til elevrådet
- 2 representanter + 1 vara fra hver klasse. Hvis det er snakk om små klasser, kan
man nøye seg med 1 representant + vara
d) Forberedelser til møtene
- Representantene må ha lest og satt seg inn i innkalling/saksliste og eventuelt andre
saksdokumenter
- Representantene må ha gjort gode forberedelser i forhold til saker de ønsker å
fremme
e) Regler om fravær
- Deltakelse på møter i elevråd, ungdomsråd og barns-og unges kommunestyre
regnes som en del av undervisninga og skal derfor ikke regnes som fravær
f) Møter i ungdomsråd og BUK
- Det avholdes minst 2 møter i barns- og unges kommunestyre (BUK) pr. skoleår
- Det avholdes 5-6 møter i ungdomsrådet pr. skoleår. Møteplan lages før
sommerferien sammen med kontaktlærerne for elevrådet på ungdomstrinnet og de
videregående skolene
g) Utgiftsdekning
- Det utbetales møtegodtgjørelse til medlemmer av ungdomsrådet
- Reiseutgifter for deltakerne i BUK-møter dekkes etter dokumentasjon. Skolene må
lære elevene å skrive reiseregninger

PROGRAM FOR BARN OG UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Kl

INNHOLD

08:30 –
09:00

Registrering

Opplæring og orientering for elevene
10:00

Møtestart. Velkommen v/ordfører
Presentasjon av barn og unges talsperson i plansaker Mette Granheim
Innlegg fra utvalg oppvekst og kultur
SAK 1: SKOLE / MEDBESTEMMELSE
Fremlegg av saker fra barn og ungdommens kommunestyrerepresentanter
Innlegg fra utvalg for miljø og forvaltning
SAK2: MILJØ/TRANSPORT
Fremlegg av saker fra barn og ungdommens kommunestyrerepresentanter

Innlegg fra utvalg for helse og omsorg
SAK 3: HELSE
Fremlegg av saker fra barn og ungdommens kommunestyrerepresentanter
SAK 4: DIVERSE
Fremlegg av saker fra barn og ungdommens kommunestyrerepresentanter
Avslutning v/ rådmannen
11.3012.00

Lunsj

Vedtekter for organisering av barn- og unges kommunestyre (BUK) og
Ungdomsrådet i Lenvik for perioden 2011 - 2015.
§ 1 Målsetting:

Å ta i bruk den ressurs som barn og ungdom representerer.
BUK har som formål å:
- Være et talerør i det politiske systemet for alle ungdommer i kommunen.
- Gi ungdom medinnflytelse over utforminga av ungdomspolitikken.
- Bedre kontakten mellom ungdom, politikere og administrasjonen.
- Arbeide for bedre samordning av ungdomspolitikken.
- Stimulere til medvirkning og deltakelse blant barn og ungdom i samfunnsspørsmål.
- Gi informasjon fra det politiske systemet tilbake til ungdom.
§ 2 Representasjon/valgordning:
De yngste som kan velges er 5-klassingene pga. at elevrådsarbeidet starter på dette klassetrinnet. Øvre
aldersgrense er det året en fyller 19 år.
Det skal velges to medlemmer og to varamedlemmer fra hver av barne- og ungdomsskolene og to
medlemmer og to varamedlemmer fra hver av de tre videregående skolene som ligger i kommunen.
Det velges også et medlem og et varamedlem fra Støa. Medlemmene og varamedlemmene velges for 1
år av gangen.
Totalt vil BUK bestå av 31 medlemmer som fordeler seg på 24 medlemmer fra barne- og
ungdomsskolene og 6 medlemmer fra de tre videregående skolene, samt 1 medlem fra Støa..
Medlemmene og varamedlemmene skal velges av og blant medlemmene i elevrådene ved den enkelte
skole, og det bør tilstrebes mest mulig lik fordeling av kjønnene blant de som velges. Valgene må vare
avviklet innen utgangen av september måned.
BUK ledes av kommunens folkevalgte ordfører som ikke har stemmerett i saker som er til behandling.
§ 3: Ungdomsrådet
Ungdomsrådet er et særskilt organ innen BUK og har bl.a. saksforberedende ansvar for saker som skal
opp i BUK.
Ungdomsrådet består av en elevrådsrepresentant fra hver ungdomsskole i kommunen, samt en
elevrådsrepresentant fra hver av følgende videregående skoler: Senja vgs. avd. Finnfjordbotn,
Nordborg vgs., og Senja vgs. avd. Gibostad, i tillegg er representanten fra Støa medlem av
ungdomsrådet. De to valgte medlemmene til BUK fra disse skolene blir henholdsvis representant og
vara i ungdomsrådet. Det er viktig at representasjon i Ungdomsrådet blir avklart ved skolevalgene.
Kombinerte skoler må påse at de velger en vararepresentant til ungdomsrådet hvis den ene av BUK
representantene er fra barnetrinnet.
Ungdomsrådet velger et styre bestående av tre medlemmer i rådet. Styret skal bestå av leder, nestleder
og et styremedlem, samt varamedlemmer. Styret velges hvert år.

Styrets leder er også varaordfører for BUK. Der det oppstår stemmelikhet ved behandling av saker har
varaordføreren dobbeltstemme.
To representanter fra ungdomsrådet har møte- og talerett i utvalgene og kommunestyret i saker som
angår ungdom.
§ 4: BUK’s saksområde
-

Saker som BUK tar opp til behandling.
Saker som ungdomsrådet fremlegger
Saker som sendes til høring fra Lenvik kommunestyre.
Søknad(-er) om økonomisk støtte til tiltak for barn og unge i kommunen.

Det stilles årlig minst 100 000 kroner til rådighet fra kommunen som BUK har råderett over i samsvar
med intensjonen for denne ordningen.
§ 5: Ungdomsrådets saksområde
-

Ungdomsrådet forbereder saker til BUK
Saker fra elevrådene på skolene
Saker som ungdomsrådet tar opp til behandling

§ 6: Deltakelse i møtene utover valgte medlemmer.
Ordfører og rådmannen eller en av kommunalsjefene deltar med tale- og forslagsrett. I tillegg inviteres
representant(-er) for kommunestyregruppene.
Møtet er åpent for tilhørere og pressen.
§ 7: Økonomi.
Kommunen dekker utgiftene til selve møtet og de reiseutgiftene som medlemmene har for å kunne
delta på møtene i BUK og ungdomsrådet.
§ 8: Sekretariatet
Rådmannen besørger at sekretariatsfunksjonen blir ivaretatt.
§ 9: Møteplan
Det gjennomføres min. 2 møter i kalenderåret som innarbeides i møteplanen. Møtene er fra kl. 09:00
og avsluttes senest kl. 12:00.
Møtene søkes gjennomført i mars og oktober og referatene fra møtene i BUK sendes kommunestyret.
§ 10: Endring og evaluering:
Endringer av vedtektene fremmes for BUK og vedtas av kommunestyret.
Ordningen med BUK skal evalueres hvert fjerde år

