
Praktisk info.



Hej !
Vad kul att du och din elevkår ska delta under 
årets Upptakt! Platserna var eftertraktade och 
anmälan är maxad med nästan 400 deltagare, 
över 110 elevkårer från hela Sverige. På följande 
sidor hittar du detaljerad information om Upptakt. 



Tid och plats 

Kostnad 

Resor
Upptakt äger rum 4-6 maj i Jönköping, 
från fredag kl. 12.00 till söndag kl. 13.15 
på högskolan för lärande och kommunikation. 

Adress:
Gjuterigatan 5 
553 18 Jönköping 

Sveriges Elevkårers styrelse och alla verksamhets-
utvecklare finns på plats. Passa på att nätverka med 
dem, andra elevkårer, våra gäster och även de företag 
som är på plats under mässan!  

Upptakt är kostnadsfritt och riktar sig endast till 
våra medlemsorganisationer. Förutom workshops, 
föreläsningar, mässa och mycket mer står Sveriges 
Elevkårer även för mat och boende under hela helgen. 

Deltagare köper och planerar sina resor själva. 
Sveriges Elevkårer bekostar delar av resekostnaderna 
förutsatt att den billigaste och mest tidseffektiva resan 
valts. Läs mer på hemsidan, där du också hittar nöd-
vändig blankett och kompletta villkor. 

Några minuters promenad rakt söderut från 
Jönköping C ligger högskolan. Jönköping C, högskolan 
och andra lokaler är utmärkta på kartan.  

Förhinder 
Om du skulle drabbas av sjukdom eller något annat 
som leder till frånvaro vill vi att du meddelar oss det 
så fort som möjligt via mail: 

viktor.rasch@sverigeselevkarer.se 



Boende och mat Nöt- och citrusfritt 

Packlista 

I anmälningsformuläret angavs eventuell specialkost 
och det har varit möjligt att ändra i sin anmälan fram 
till den 17 april. Eventuella önskemål om ändringar 
av deltagare efter detta gör att vi inte kan garantera 
specialkost till dessa.  

Sovsalarna ligger i Junedalsskolan
Adress: Gjuterigatan 27, 553 18 Jönköping 
(5 minuters promenad från högskolan).

Deltagare sover på golv i klassrum i vilka ingen 
sovutrustning finns, därför behövs detta tas med. 

Medarbetare från Sveriges Elevkårer finns på plats 
hela nätterna. Duschar kommer att finnas tillgängliga 
vid specifika tider i närliggande Campus Arena.
Både Junedalsskolan och Campus Arena finns 
utmärkta på kartan.  

Det finns personer på plats med luftburna allergier 
– därför får inga nötter eller citrusfrukter ätas under 
arrangemang, inklusive på boendet.  

•  Vattenflaska  
•  Liggunderlag / madrass  
•  Sovsäck  
• Kudde  
•  Handduk  
•  Toalettartiklar (tvål, tandkräm, tandborste)  
• Eventuella mediciner  
•  Festliga kläder (lördagens galamiddag) 



Galamiddag 

Alkoholfritt 
Frågor  

Bilder och film  
På lördag hålls en galamiddag på Munksjömagasinet, 
vilket ligger cirka 10 minuters promenadväg från 
högskolan och boendet. 

Under kvällen finns möjlighet att hålla tal. 
Eftersom det är mycket som händer på lördagens 
middag är platserna dock begränsade, så anmäl 
ditt tal snarast möjligt till: 

josefin.liv@sverigeselevkarer.se

Upptakt är ett helt alkoholfritt arrangemang. 
Deltagare som inte respekterar detta kommer 
att skickas hem.  

Om du har praktiska frågor om Upptakt är du 
välkommen att höra av dig till: 

viktor.rasch@sverigeselevkarer.se 
eller nummer: 070-965 55 36 

Under detta evenemang kommer vi att fotografera 
och filma i syfte att dokumentera vår verksamhet.
Vid incheckningen kommer du att kunna godkänna/
inte godkänna medverkan i bild/film.

Du kan när som helst i efterhand höra av dig om du 
vill att vi tar bort en bild/film där du är med.   



 Alice Bah Kuhnke  Anna Ekström
Kultur- och demokratiminister Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Gäster
Fredag



Erik Bengtzboe Matz Nilsson
Utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund

Foto: Fredrik Wennerlund Foto: Emil Malmborg

Gäster
Fredag



Margot Wallström Maktsalongen
Utrikesminister Ordförande, Linn Svansbo

Generalsekreterare, Sara Haraldsson 

Foto: Karl Nordlund/Regeringskansliet Foto: Från Maktsalongens hemsida

Gäster
Lördag



 Per Grankvist
Journalist och författare

Foto: Anna Hållams

Christer Nylander
Riksdagsledamot och gruppledare, Liberalerna

Foto: Från Liberalernas hemsida

Gäster
Söndag



Debatt Parallella 
föreläsningar Under fredagen hålls en debatt mellan alla 

riksdagspartier samt Unga feminister. 

Frågor till debattörerna kan lämnas in via lapp i 
Skolvals valurna (som ni hittar i deras monter 
under mässan och sedan i infodisken) eller DM till 
@skolval2018 på Instagram. Deadline för att lämna 
in sin fråga är kl. 18:30 fredag den 4:e maj. 

Debatten modereras av ordförande Lina Hultqvist 
och Anders Nyberg som driver podden Statsminister 
för en dag.

Bildning: Projektet ”Prata om Alkohol” 
Lobbying: Oatly
Service: Killergame 
Event: Skolval 

Fredag Lördag



Fredag  Lördag Söndag 
12.00 Incheckningen öppnar 

12.30 Mässan inleds. Under mässan 
  serveras lunchwrap och kaffe 

15.00 Invigning 

16.10 Styrelse och revisorer 
  presenterar sig 

16.30 Debatt 

18.15 Middag 

19.15 Debatt fortsätter 

20.30 Dagen avslutas 

21.00 Utcheckning från högskolan, 
  promenad till boendet och 
  incheckning där 

06.00 Duschar tillgängliga på 
  Campus Arena (fram till kl 08.00) 

08.00 Frukost på högskolan 

09.00 Dagen startar! Valberedningen och  
  alla elevkårer på plats presenteras 

10.00 Margot Wallström  

10.45 Studentkortet 

11.30 Parallella föreläsningar 1 

12.30 Lunch 

14.00 Parallella föreläsningar 2 

15.30 Föreläsning 

16.00 Maktsalongen 

17.00 Paus och tid för ombyte 
  inför galamiddagen 

19.00 Galamiddag i Munksjömagasinet 

22.00 Dansgolv! 

00.00 Dagen avslutas

06.00 Duschar tillgängliga på 
  Campus Arena (fram till kl 08.00) 

08.00 Frukost på högskolan 

09.00 Dagen startar! 

09.15 Workshop 

10.45 Per Grankvist 

12.15 Avslutning 

13:15 Utcheckning från Upptakt. 
  Take-away-lunch delas ut 

* Programmet kan komma att ändras

Program*



Viktiga platser
under Upptakt
Jönköpings Universitet
(Upptakt18)
Gjuterigatan 5  
553 18 Jönköping

Junedalsskolan
(Boende)
Gjuterigatan 27 
53 18 Jönköping

Campus Arena
(Duschar)
Munksjögatan 
553 33 Jönköping

Munksjömagasinet
(Galamiddag)



Vi ses i
Jönköping!


