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
från över 100 elevkårer i hela Sverige. Nedan
följer detaljerad information om helgen.

Tid och plats

Resor

Upptakt äger rum 3–5 maj i Örebro på

Deltagare köper och planerar sina resor själva.
Sveriges Elevkårer bekostar delar av resekostnaderna
förutsatt att den billigaste och mest tidseffektiva
resan valts. Du kan läsa mer om detta på hemsidan,
där hittar du också blanketten med kompletta villkor.

Örebro Universitet (Novahuset)
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Arrangemanget startar fredagen den 3 maj
klockan 14.00 och avslutas söndagen den
5 maj ca. klockan 13.00.
Sveriges Elevkårers styrelse och alla verksamhetsutvecklare finns på plats. Under helgen får du chansen
att nätverka med dem, andra elevkårer och även de
utställare som är på plats under mässan!

Kostnad
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.

Reseblanketten måste lämnas in utskriven till
infodisken under Upptakt för att få ersättning.
Örebro Universitet ligger en 20-minuters bussresa
från Örebro resecentrum. Ta Linje 3 eller Linje 2
(båda mot Brickebacken) och kliv av vid hållplats
Universitetsplatsen. Ett tips är att ladda ner appen
”Länstrafiken i Örebro”.

Boende och mat

Bussarna går följande tider:

Sovsalarna ligger i Adolfsbergsskolan
Halltorpsvägen 11-13
701 35 Örebro

Lördag kväll
Från Universitetet till Adolfsbergsskolan
klockan 00:00

Deltagare sover på klassrumsgolv där ingen sovutrustning finns, därför behöver detta vara en del av din
packning. Medarbetare från Sveriges Elevkårer finns
på plats hela nätterna.

Söndag morgon
Från Adolfsbergsskolan till Universitetet
klockan 07:45

Fredag kväll
Hela evenemanget serveras lakto-ovo vegetarisk mat. Från Universitetet till Adolfsbergsskolan
klockan 21:15
Vi kan inte garantera specialkost till deltagare som
blivit anmälda eller angett ändringar i sin anmälan
Lördag morgon
efter sista anmälningsdag den 12 april. Alla måltider
Från Adolfsbergsskolan till Universitetet
serveras i Restaurang Kraka på Universitetet.
klockan 07:45

Duschar kommer att finnas tillgängliga lördag och
söndag morgon klockan 06:00–07:00, övriga tider är
idrottshallen bokad av en volleyboll-turnering.

Observera att bussarna inte kommer att gå mellan
boendet och universitetet mellan föreläsningarna
och galamiddagen på lördagen. Kom därför ihåg att
packa med er eventuellt ombyte till Universitetet
redan på morgonen.

Adolfsbergsskolan ligger en 5 kilometers resväg från
Örebro Universitet. Abonnerade bussar kommer att
Den packning ni har med er till Universitet kommer
skjutsa alla deltagare mellan boendet och universitetet. att förvaras i låsta bagagerum.

Galamiddag

Nöt- och citrusfritt

På lördagen hålls en galamiddag i Restaurang Kraka.
Detta är en finare middag med en två-rätters meny
och underhållning. Hela middagen avslutas med vårt
alltid lika taggade dansgolv.

Det finns personer på plats med luftburna allergier.
Därför får inga nötter eller citrusfrukter ätas under
arrangemanget, inklusive boendet.

Packlista

Under middagen finns möjlighet till tal. Om ni vill hålla
tal rekommenderar vi att ni anmäler det så snart som
möjligt – det finns begränsade platser!
• Vattenflaska
Vid intresse, maila:
• Liggunderlag / madrass
sofia.larsson@sverigeselevkarer.se
• Sovsäck

Alkoholoch drogfritt

• Kudde

• Handduk

• Toalettartiklar (tvål, tandkräm, tandborste)
• Eventuella mediciner

Upptakt är ett helt alkohol- och drogfritt arrangemang. • Mobilladdare
• Festliga kläder (lördagens middag)
Deltagare som inte respekterar detta kommer att
skickas hem.
• Utskriven reseersättning med orginalkvitton

Förhinder

Frågor

Om du skulle drabbas av sjukdom eller något annat
allvarligt som leder till frånvaro från Upptakt vill vi att
du meddelar oss via mail till:

Om du har praktiska frågor om Upptakt är du
välkommen att höra av dig till ansvarig projektchef
Josefin Liv:

josefin.liv@sverigeselevkarer.se

josefin.liv@sverigeselevkarer.se
08-128 135 24

Bilder och film
Under detta evenemang kommer vi att fotografera
och filma i syfte att dokumentera vår verksamhet.
Vill du inte vara med i bild är det bara att säga till!
Du kan när som helst i efterhand höra av dig om du
vill att vi tar bort en bild/film där du är med.

Vad händer
under Upptakt?
Upptakt19 fokuserar på temat ”en starkare elevkår”.
Vi hoppas att ni som deltar känner att ni under helgen
får verktyg som ni kan ta med er tillbaka till elevkåren för att stärka den på längre sikt. Vi har i år satsat
extra på mingel, för att ni ska få chansen att nätverka
med de andra elevkårerna på plats.

Parallella föreläsningar
Vi har fyra parallella föreläsningar inom Sveriges
Elevkårers aktivitetsområden: service, lobbying, bildning och event. Varje pass går två gånger och du/ni
som elevkår väljer vilka föreläsningar ni vill gå på. Är
ni flera från samma elevkår är tipset att dela upp er.
SERVICE: Theo Örtengren är ordförande för Uppsala
Ekonomerna på Uppsala Universitet. Theo pratar om
hur ni genom service kan arbeta för att skapa tillhörighet och stärka ert varumärke hos era medlemmar.

LOBBYING: Oatly har genom en stark lobbyingverksamhet lyckats få fram deras budskap om mer klimatsmart mat. Dom kommer att prata om klimatutmaningen och vilken roll våra livsmedelsval spelar.
BILDNING: Maktsalongen har länge jobbat med ungas
kamp mot stress. Stressen kryper neråt i åldrarna
och vuxenvärlden behöver mer utbildande material för
att hjälpa unga. Här pratar ni tillsammans om vad som
saknas. Vad vill unga att vuxna ska veta om stress?
EVENT: Beata Kull är grundare av lärargalan som
hölls första gången 2016 och har som syfte att lyfta
fram och hylla bra lärare. Beata kommer att prata om
detta stora event, hur det uppkom och hur det känns
att inspirera elever till att vilja bli lärare.

Urval av övriga gäster
•
•
•
•
•
•
•

Anna Ekström (utbildningsminister)
Jonas Sjöstedt (V)
Kristina Axén Olin (M)
Influence
Amerikanska ambassaden
Cathergames
Skolval 2019

Gäster
Fredag
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Anna Ekström

Utbildningsminister

Jonas Sjöstedt
Partiledare, Vänsterpartiet
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Gäster
Lördag

Influence

Foto: Skärmdump från Influence hemsida

Management consulting company
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Maktsalongen
Ordförande, Linn Svansbo
Generalsekreterare, Sara Haraldsson

Gäster
Söndag
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Fatemeh Khavari Kristina Axén Olin
Talesperson för Ung i Sverige

Utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna

Fredag

Lördag

14.00 Incheckningen öppnar
		 (Lunchwraps delas ut
		 vid incheckning)

06.00 Duschar tillgängliga på Adolfs-		18.30
		 bergsskolan (fram till kl 07.00)
19.00
08.00 Frukost på Örebro Universitet
22.00
09.00 Dagen startar!		
00.00
		 Uppstart med konferenciéerna

14.00 Mässan öppnar
15.30
		
		
		

Invigning,
invigningstal av:
Anna Ekström, Jonas Sjöstedt
och Örebro Universitet

10.00 Paus
10.10 Viktigt från organisationen

16.20 Paus

10.50 Maktsalongen

16.40 Föreläsning: Skolval
		 – Fokus EP-valet 2019

11.30 Parallella föreläsningar 1

18.00 Middag
19.15 Lär känna alla elevkårer
		 på Upptakt!
21.00 Dagen avslutas
21.15 Bussar avgår till boendet

Program*

		Lobbying: Oatly
		 Bildning: Maktsalongen
		 Service: Theo Örtengren
		 Event: Beata Kull

Mingel utanför Restaurang Kraka
Galamiddag på Restaurang Kraka
Dansgolv!
Bussar avgår till boendet

Söndag
06.00 Duschar tillgängliga på Adolfs-		
		 bergsskolan (fram till kl 07.00)
08.00 Frukost på Örebro Universitet
09.00 Dagen startar!

12.30 Lunch

09.30 Föreläsning: Relationsbyggande,
		 Amerikanska Ambassaden

14.00 Parallella föreläsningar 2

10.30 Paus

		Lobbying: Oatly
		 Bildning: Maktsalongen
		 Service: Theo Örtengren
		 Event: Beata Kull

15.00 Föreläsning: Gruppdynamik och 		
		 kollektiv intelligens, Influence
17.00 Paus och tid för ombyte
		 inför galamiddagen

* Programmet kan komma att ändras

10.45 Fatemeh Khavari
12:15 Paus
12:30
		
		
		

Avslutning,
avslutningstal av:
Kristina Axén Olin, Mattias Hallberg
och Ebba Kock

13:00 Utcheckning från Upptakt
		 (Lunch finns tillgängligt att äta på 		
		 plats eller att ta med)

Viktiga platser
under Upptakt
Örebro Resecentrum
Östra Bangatan
703 61 Örebro
Örebro Universitet, Novahuset
(Upptakt19)
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Restaurang Kraka
(Galamiddag)
Adolfsbergsskolan
(Boende)
Halltorpsvägen 11-13
701 35 Örebro

Vi ses i Örebro!

