
Lyst til å arrangere Norges største solidaritetskampanje?   

Hovedkomiteen (HK) er menneskene som lager informasjonskampanjen til OD hvert år. HK 
tropper på 15. desember, og tropper av 15. desember påfølgende år. I tillegg til å lage 
kampanje følger HK opp distriktskomiteene rundt i hele landet.   

Fristen for å sende inn søknaden er søndag 1 . desember klokken 23.59 til styreleder 
(live@od.no). I de påfølgende dagene innstilles den nye Hovedkomiteen. Det er årets 
hovedkomité som innstiller på neste års hovedkomité. Det er til slutt OD-styret som velger 
nytt HK, basert på innstillingen til sittende HK. Valget skal være ferdig før 15. desember.  

Hva innebærer det å sitte i HK?  
HK starter opp med HK-helger i begynnelsen av januar. Antallet helgesamlinger varierer, 
men det er vanligvis rundt seks helger, i tillegg til vårseminaret (nasjonalt arrangement 
arrangert av HK), påskehyttetur (arbeid og kos over flere dager i påskeferien), to lederhelger 
(distriktskomité-lederne møtes i Oslo for skoleringer av HK) og Elevtinget (Landsmøtet til 
Elevorganisasjonen). Arrangementene blir avholdt i Oslo, hvor dere får mat, losji og masse 
kos. Arbeidspresset i perioden frem mot skoleslutt varierer noe mellom hvilket 
ansvarsområde man har fått i HK. Når HK flytter til Oslo senest 1. juli går de over til å jobbe 
100 % (mandag–fredag, 09-16) på ODs kontorer i Oslo. Etter flytting står flere oppgaver for 
tur. Dette er blant annet sommerseminaret, regionale seminarer og skolekomitéseminarer. 
Deretter kommer den mest uforglemmelige tida; IU og OD- dagen, og så står 
evalueringsseminarer og Alltinget for tur. Noen av oppgavene HK skal ha gjennomført til 
internasjonal uke er utvikling av undervisningsmateriell, bildeserie, film, og foredrag. For ikke 
å glemme arrangering av aksjoner og pressearbeid. I perioden vil dere ha noe ferie som dere 
kan disponere selv. Dette må dere se an etter arbeidsmengde. Om du lurer på hvordan det 
er å sitte i HK, spør den som vet det best. HK-er’n for ditt distrikt! 

Får man betalt?   
Nei, man får ikke lønn. Men du får mange erfaringer, lærer kjempemasse og får venner for 
livet. Som kjent, er alt OD-arbeid basert på frivillig arbeid, og dette gjelder også HK. Selv om 
luft og kjærlighet virker som mer enn nok å leve på, viser det seg ofte at man er nødt til å 
spise, drikke og bo. Alle som sitter i HK, har rett på lån og stipend hos Lånekassen (med 
forbehold om at Lånekassen ikke endrer sine regler. Men det er ingenting som tyder på at 
de vil gjøre det) som utgjør rundt 8200 kroner i måneden i tillegg til en større utbetaling i 
august som ligger på cirka 21 000 kroner. Myndighetene støtter sentralt tillitsvalgte i 
Elevorganisasjonen som jobber 100 % i mer enn 3 måneder med lån og stipend. Denne 
ordningen favner HK og dere vil motta denne støtten uten å studere. Dette krever at dere har 
generell studiekompetanse, da en må være registrert på et studie for å få støtten. 

Søknadsprosessen 
Du trenger ikke å ha en spesiell alder for å søke HK, men de fleste går sisteåret på 
videregående det året de søker. Eneste krav er at du er klar til å jobbe 100 % fra 1. juli og til 
15.desember, og kan møte opp på HK-helgene på våren.   

Når du fyller ut søknaden skal du svare på en rekke spørsmål. Det viktigste er at du er ærlig 
og forsøker å fremstå som deg selv! HK settes nemlig sammen på grunnlag av mye mer enn 
bare hva du kan om OD. HK settes sammen til å være en gruppe med mange forskjellige 
roller. Bred faglig kompetanse, men også som en sosial gjeng. Det sosiale er en viktig del av 
HK.  



 
Et godt HK skal være en gjeng med bred faglig kompetanse, forskjellige erfaringer (SK, DK 
og andre organisasjoner) og som fungerer godt sammen som en sosial gjeng.  
 
Søknaden din sender du på mail til live@od.no. Da vil du få en bekreftelse på at den er 
mottatt. Kun sittende HK og OD-styret vil lese søknaden din. Etter HK er valgt vil søknadene 
makuleres. HKs innstilling (anbefaling) vil offentliggjøres før styremøtet, og styrets valg av 
HK vil offentliggjøres etter deres behandling.   

Om det er noen spørsmål skal du ikke nøle med å ta kontakt med undertegnede eller Jens 
Øygarden Ingebrigtsen (OD-leder). Det er kun vi som skal svare på spørsmål om søknaden 
og prosessen. Grunnen til det, er at alle skal få like svar ved spørsmål.  

HK er en unik mulighet du ikke vil få igjen. Erfaringer fra kampanjearbeid, oppfølging, 
mennesker, kontorarbeid og bistand er fantastisk. Du mister ikke muligheten til å studere, 
reise eller jobbe ved å sitte i HK, den muligheten forsvinner ikke. Benytt deg av tilbudet om å 
søke til HK.  

Lykke til med søknaden!  

På vegne av Hovedkomiteen og OD-styret, 
Live Tronstad 
Leder for Styret av Operasjon Dagsverk 
412 81 039 | live@od.no 
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