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Information för elevråd som ombildar till elevkår
Ska elevrådet på din skola ombilda sig till elevkår? Kul! Här står allt vad det innebär
och hur det går till.
Vad är skillnaden mellan en elevkår och ett elevråd?
• En elevkår är en ideell förening.
• En elevkår är en fristående sammanslutning av elever som jobbar för
medlemmarnas bästa – inte skolans eller rektorns.
• Elevkåren ägs och styrs av sina medlemmar.
• En medlem i elevkåren har själv valt att vara med.
• Alla elever kan vara med i elevkåren - elevkåren är till för alla elever på skolan.
De som väljer att engagera sig i elevkåren gör det ideellt, alltså frivilligt, utan att
någon har bestämt det åt en eller att en får betalt för arbetet. Elevkåren styrs inte av
lärare eller rektorer utan drivs enbart av elever för elever, utifrån medlemmarnas
intressen.
Till skillnad från ett elevråd där alla elever på skolan automatiskt är med, måste en
som elev aktivt gå med i elevkåren. Detta gör en genom att skriva in sig i elevkårens
medlemssystem. Det är även utifrån elevkårens medlemsantal en får medlemsbidrag
från Sveriges Elevkårer, läs mer om detta under ”Ett medlemskap hos Sveriges
Elevkårer”. Sveriges Elevkårer behandlar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen
(PuL).
Hur blir ni en elevkår?
En elevkår blir en när den blivande elevkåren haft ett konstituerande årsmöte.
Detta hjälper en verksamhetsutvecklare från Sveriges Elevkårer elevkåren med, men
en mall för det konstituerande årsmötet finns på vår hemsida under Medlem >
Elevkårsverktyg > Material.
Medlemskapet är helt gratis och innebär inga förpliktelser. Dock måste elevkåren
jobba utefter Sveriges Elevkårers principer. Läs mer de 10 principerna här:
http://www.sverigeselevkarer.se/medlem/verktyg/principer/

Ett medlemskap hos Sveriges Elevkårer
Ett medlemskap innebär en massa medlemsförmåner, bland annat support,
utbildningar, material, möjlighet att delta i lokala och nationella
elevkårsarrangemang, möjlighet till en ombudsperson och ekonomiskt stöd.
Sveriges Elevkårer utgår från den så kallade servicemodellen (se den övre bilden på
sida 2) för att räkna ut det ekonomiska stödet. Här ser en, utifrån hur många
medlemmar elevkåren värvar och hur mycket ni får från kommun 0ch landsting, hur
mycket ni kommer få per medlem i medlemsbidrag från Sveriges Elevkårer.
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Beroende på vart elevkåren ligger i servicemodellen får en olika typer av
medlemsförmåner från Sveriges Elevkårer. (se den nedre bilden på s. 2) Förenklat så
får alla elevkårer samma medlemsförmåner, förutom de som når över 90%
anslutningsgrad som har möjlighet att delta i Hybris. Mer om det längre ner.
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Ekonomiskt stöd = Ekonomiskt stöd är den summa pengar som elevkåren
får från Sveriges Elevkårer varje år. Denna summa räknas ut med hjälp av
servicemodellen.
Distans- och på-plats-support = Elevkåren får en helt egen
verksamhetsutvecklare. Denna person finns tillgänglig både via telefon, mail
och sociala medier men har också möjlighet att komma ut till skolan om
elevkåren önskar detta. Elevkåren har också rätt till en ombudsperson.
Utbildningar = Elevkåren har möjlighet att få en styrelseutbildning, samt
utbildningar i ekonomi och administrations, årsmöte, medlemsvärvning och
välkomstaktiviteter, marknadsföring och kommunikation, eBas, lobbying,
avtalsrätt samt utvärdering och överlämning. Självklart är alla utbildningar
kostnadsfria och hålls antingen i skolan där elevkåren verkar eller i elevkårens
närområde.
Material = Elevkåren har tillgång till hjälpmedel som kan öka kunskap och
bidra till utvecklingen av deras organisationer. Bland annat guider, mallar och
annat material från vår hemsida, men också vissa böcker från vårt förlag
Elevrörelsens förlag. Där har medlemmar alltid 25 % rabatt på alla titlar.
Lokala arrangemang = Sveriges Elevkårer arrangerar varje höst en lokal
mötesplats kallad Inspiration på olika platser i landet. Hit får elevkåren skicka
3 representanter som får delta på en dag full med inspirerande föreläsningar
och workshops samt får träffa andra elevkårsaktiva i sitt närområde.
Ledarskapsprogrammet = Sveriges Elevkårer har ett samarbete med Raoul
Wallenberg Academy där de erbjuder ca 40 elevkåraktiva att gå ett
ledarskapsprogram. Mer info om ledarskapsprogrammet hittar en här:
http://www.sverigeselevkarer.se/medlem/arrangemang/ledarskapsprogrammet/

•

•

Nationella arrangemang = Varje år anordnar Sveriges Elevkårer två
nationella mötesplatser. Upptakt på våren och årsmöte eller kongress på
hösten.
Upptakt är ett helgevent med ca 400 deltagare. Arrangemanget innehåller en
blandning av föreläsningar, tal, workshops, underhållning och idéutbyte
elevkårerna emellan.
Årsmöte/kongress är Sveriges Elevkårers högst beslutande organ, precis som
hos en elevkår. Hit kommer medlemmarna, alltså elevkårerna, och röstar om
motioner och propositioner samt om vilka som ska sitta i styrelsen för Sveriges
Elevkårer nästkommande mandatperiod.
Hybris = Hybris är ett utbytesprogram som sträcker sig över ett år. Där får
åtta av landets starkaste elevkårer chans att i par med en
verksamhetsutvecklare och en extern part utveckla sin verksamhet.
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