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kul grej att vi kunde få visa upp vad vi gör 
och hur vi upplever kåren, men det blev 
väldigt personligt eftersom vi fick berätta 
om våra egna erfarenheter. Både de 
som lyssnade men även lärare som har 
hört om det här efteråt har sagt att de 
är jättestolta. Det här har gett ännu mer 
uppmärksamhet till att vi faktiskt gör ett 
bra jobb med kåren vilket såklart är jätte- 
roligt att höra. 

Elevrörelsen viktigare 
än någonsin 
VILKET MÄRKLIGT KVARTAL DET HÄR HAR VARIT. Från att 
vårens storartade planer för aktiviteter varit i full gång till att all-
ting plötsligt ställs in och gymnasieskolorna stängs. Coronakris- 
en har påverkat hela samhället och landets gymnasieelever har 
fått dra ett extra stort lass för att begränsa smittan. Vi hör och 
ser er och gör allt i vår makt för lyfta era perspektiv för besluts- 
fattare och i media. 
 På grund av covid-19 har även Sveriges Elevkårers arbete 
förändrats. Vårt största medlemsevent Upptakt är inställt 
och våra verksamhetsutvecklare arbetar just nu för fullt med 
att ställa om verksamheten för att kunna stötta er med att till 
exempel hålla årsmöten på distans. Alla Sveriges Elevkårers 
medarbetare arbetar hemifrån tills vidare.
 Samtidigt fortsätter arbetet på många sätt som vanligt. Styr-
elsen för Sveriges Elevkårer har under kvartalet börjat imple-
mentera de beslut som togs på årsmötet i november. Organisa-
tionen arbetar nu till exempel med att se över vår reseersätt-
ning till elevkårer i samband med event och att uppdatera vår 
modell för bidrag, den så kallade servicemodellen.

Hallå där!
Ida Rosenberg, ordförande i Grillska 
Västerås Elevkår, som under Q1 höll en 
presentation om elevkårsverksamhet 
för Grillskas rektorer från hela landet 
på Aros kongresscenter i Västerås.  

Hur kom det sig att ni fick möjlighet att 
hålla den här presentationen?  
Eftersom vi är så aktiva i vår elevkår 
här på skolan så frågade vår biträdande 
rektor om vi ville komma dit och hålla en 
presentation och berätta om vilka aktivi-
teter vi gör, hur vi får våra medlemmars 
önskningar att bli verklighet och hur vi 
har fått det att bli så här bra.  

Vad pratade ni om? 
Vi började med att introducera själva 
grundidén att vi är för elever – av elever 
och att vi gör allting självständigt. Vi 
tryckte på att vi har bra stöd från lärarna 
och skolledningen men att det verkligen 
är vi elever som gör allting själva. Sen 
pratade vi om våra event och hur planer- 
ingsprocessen går till och hur vi samlar 
respons från eleverna.  

Vad fick ni för frågor? 
Det var mycket frågor gällande de LAN 
som vi arrangerar och hur vi anpassar 
dem så att de inte bara är för folk som 

Det är en speciell tid vi upplever just nu, en tid som vi troligtvis 
aldrig kommer att glömma. Sveriges gymnasieelever gör stora 
uppoffringar. Samtidigt ser vi hur landets elevkårer än en gång 
visar på kreativitet och uppfinningsrikedom. Det erbjuds läx-
hjälp, tävlingar och sociala aktiviteter på distans. Initiativ för att 
stötta skolarbetet, för att minska ensamheten och för att behålla 
en känsla av gemenskap. Elevrörelsen har nog aldrig varit viktig- 
are än vad den är just nu. Tillsammans tar vi oss igenom det här. 
Håll ut, håll ihop och håll huvudet högt. Vi tror på er och vi har er 
rygg. Här hittar ni styrelsens protokoll från kvartalet.

21532 
elever har blivit 

medlemmar i en elevkår 
hittills under året 

spelar. En majoritet av våra elever går 
dit även om de inte själva deltar. Vi be-
rättade om hur vi försöker göra alla våra 
event så att det inte bara är en grej man 
gör utan att det finns något att göra för 
alla. Sen fick vi ganska många frågor om 
varför vi gör det vi gör eftersom vi inte 
får betalt, vad det var som fick oss att gå 
med i en elevkår.  

Hur tyckte ni att det gick? 
Jag tycker att det gick jättebra. Jag hade 
inte så stora förväntningar inför presen-
tationen. Jag tyckte bara att det var en 

ORDFÖRANDE, EBBA KOCK

Ida Rosenberg, Grillska Västerås Elevkår

110
organisationer har blivit
medlemmar i Sveriges 

Elevkårer hittills i år

FAKTA GRILLSKA 
VÄSTERÅS ELEVKÅR
• Fem personer sitter i styrelsen 

•  Vid årskiftet var över 400 elever  
 på skolan medlemmar 

• Elevkårens främsta aktiviteter
 är en kick-off i början på läs- 
 året för alla ettor och en LAN- 
 natt där alla elever sover över  
 på skolan fredag till söndag  
 med turneringar och sponsring  
 av olika företag.

Följ kåren på Instagram 
@grillkaren

https://sverigeselevkarer.se/event/upptakt20
https://sverigeselevkarer.se/beslutsprotokoll
https://www.sverigeselevkarer.se/media/1866/q1_2020_medlemmar.pdf


UNDER ÅRETS FÖRSTA KVARTAL har 
våra intäkter till stor del efterliknat det 
budgeterade resultatet, med några få 
avvikelser på grund av försenade intäkter 
från regionalt bidrag som kommit in efter 
det att Q1 avslutades. Detta påverkar så-
klart resultatet för Q1, men i ett senare 
skede kommer det att efterlikna den totala 
budgeten allt mer i helhet. Kostnaderna 
har varit lite högre än väntat, men det är 
inget som påverkar oss negativt allt för 
mycket.
 Kassaflödet har haft en stark start 
liksom tidigare år. Detta tack vare in-
betalningar för statliga samt regionala 
bidrag. Man kan se att majoriteten av 
bidrag har kommit in i balansen och att 
endast ett fåtal inte gjort det än, vilket är 
väldigt positivt.

”Vilseledande marknadsföring 
hotar elevens lagstadgade rätt till 
kvalitativ och likvärdig utbildning. 
Nu måste staten vara uppmärksam 
och hänga med i utvecklingen.” 

Göteborgs-Posten TV4 Sveriges Radio P3

MEDLEMS-
UTBILDNING
I februari var vi på besök i Kalmar och 
gästade en medlemsutbildning i ekonomi, 
administration och avtalsrätt.

I EN RYMLIG OCH NÅGOT KYLIG SAL på 
Jenny Nyströmsskolan i Kalmar har ett 
tiotal elever från olika elevkårer slagit 
sig ner i de gröna stolarna. Verksamhets- 
utvecklare Moa Frick drar igång dagens 
utbildning i ekonomi, administration och 
avtalsrätt medan vintersolen lyser in 
genom det stora färgade fönstret. Hon 
förklarar för elevkårerna hur de bäst tar 
fram en budget, vad de behöver göra för 
att få ett bankkonto och ger exempel på 
hur en elevkår kan jobba med sponsorer. 
För Moa är utbildningarna det bästa med 
jobbet.  
 – Jag trivs så bra med att hålla utbild-
ningar! Jag är ju den som riskerar att 
prata för mycket, snarare än för lite. Jag 
gillar att prata så jag kan gärna hålla på 
längre än vad som behövs. Jag brukar 
säga till dem att de ska säga till mig om 
de blir trötta för när jag börjar prata så 
glömmer jag bort tiden.  
 William Lindell och Filippa Ströbeck 
från Stagneliusskolans elevkår tycker 
att utbildningen är väldigt lärorik efter-

som ekonomi är en stor del av att bedriva 
kårverksamhet.  
 – Det är ett bra sätt att få veta mer om 
hur man tar hand om sina medlemmar 
och når ut till dem på bästa sätt, säger 
William.  
 På frågan om de tycker att ekonomi 
är svårt svarar Filippa att det är många 
svåra ord, men att hon tycker att Moa 
förklarar väldigt bra.  

KOLL PÅ MEDIA /                              MYNEWSDESK.COM/SE/SVERIGESELEVKARER KOLL PÅ EKONOMI /

Under januari och februari månad sökte en majoritet av landets niondeklassare in till 
gymnasiet. En process som innebär att 15- och 16-åringar behöver ta beslut som kan 
vara avgörande för deras framtida karriär och arbetsliv.  
 Gymnasieskolan har sedan slutet av 1980-talet genomgått stora förändringar i och 
med kommunalisering, friskolereform och det fria skolvalet. Oavsett vad man tycker 
om dessa förändringar har de bidragit till att konkurrensen om eleverna ökat, vilket i 
sin tur lett till att skolor tagit till allt tuffare medel för att locka unga till sina utbildningar.  
 Elever erbjuds datorer, gymkort eller studieresor, samtidigt som argument om bild-
ning och kompetenta lärare hamnar i skuggan. En skolkoncern lovade sina elever jobb 
direkt efter utbildningen men kunde varken erbjuda praktikplatser eller verkstadslokaler. 
 Vi anser att regeringen behöver tillsätta en utredning för att ta reda på hur mark-
nadsföringen kan granskas och eventuellt regleras ytterligare. Gymnasievalet kan för 
många uppfattas som ett stort och läskigt beslut. Med rätt stöd behöver det inte vara 
det. Låt oss se till att elevens val alltid grundas i egna intressen, förmågor och faktiska 
möjlighet till en ljus framtid. 

Detta är en förkortad version av en debattartikel som publicerades i Aftonbladet den 24 januari 2020. 
Här kan du läsa texten i sin helhet. Bilden är en skärmdump från artikeln på Aftonbladet.se.

Ebba Kock, ordförande

Fler publiceringar 
från kvartalet hittar 
du här

Här kan du fördjupa dig i ekonomin.

UTGIFTER

Personalkostnader 61% 

Administration,  
teknik & kontor 11%

Resor, mat, boende &
övriga kostnader 17%

Ekonomi & 
rådgivning 5% 

Marknadsföring 6% 

INTÄKTER

Bidrag 85%

Försäljning 5%

Serviceavtal 7%

Övriga intäkter 3%

”Jag trivs så bra med att 
hålla utbildningar! Jag 
är ju den som riskerar 
att prata för mycket, 
snarare än för lite.”
Moa Frick, verksamhetsutvecklare

https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/70gmAw/skolor-lockar-elever-med-resor-och-pengar?fbclid=IwAR3huRmVop-4jpj7zfY0MYdH87y4_I6NimyUmDbzHngh-FzSdKUm9qncoS8
https://www.gp.se/debatt/statsbidragen-till-skolan-r%C3%A4cker-inte-m%C3%A5ste-%C3%B6ka-varje-%C3%A5r-1.24136920
https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/mobilf%C3%B6rbud-i-skolan-det-riktiga-problemet-%C3%A4r-brist-p%C3%A5-resurser-12528810
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=5335&artikel=7424289
https://www.sverigeselevkarer.se/media/1865/q1_2020_ekonomi_tack.pdf


Elevtinget- och
Norgebesök
I MARS BESÖKTE VICE ORDFÖRANDE Jacob Clarin Elevtinget 
som arrangeras av elevorganisasjonen (den norska elevorg- 
anisationen), som samlar elevråd på högstadiet och gymnasiet. 
Elevtinget är deras högst beslutande organ och största arrange- 
mang, motsvarigheten till våra årsmöten och kongresser. 
 600 deltagare från hela Norge och representanter från de 
nordiska elevorganisationerna var samlade. Med dem fick Jacob 
möjlighet att nätverka och prata om Sveriges Elevkårers arbete. 

SVERIGESELEVKARER.SE
INFO@SVERIGESELEVKARER.SE
08-644 45 00

Tack till alla er som är 
med och finansierar 
elevers fria organisering

MOA FRICKS INSTÄLLNING för att få de 
kåraktiva att hålla energin uppe under 
en utbildning är att klargöra att hon inte 
är där som lärare.  
 – Jag förklarar att jag är där som deras 
verksamhetsutvecklare och försöker få 
dem att ha en mer avslappnad inställ-
ning till att de sitter där och lyssnar. Jag 
uppmuntrar dem att säga till om det blir 
för mycket information eller om de be-
höver en rast.  
 Förutom att hålla utbildningar trivs 
Moa väldigt bra med variationen i sitt ar-
bete som verksamhetsutvecklare.  
 – Ena stunden så sitter jag på kontoret 
och gör adminjobb, snackar med elevkå-
rer, står och håller utbildningar, och sen 
andra stunden sitter jag i en avtalsför-
handling med en rektor. Det är så kul att 
det varierar så mycket! 

William Lindell & Filippa Ströbeck, Stagneliusskolans elevkår

Elever från elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan

Under arrangemanget hölls även en bankett där den avgående 
nationella styrelsen tackades av och det bjöds på middag 
och underhållning. Sist på agendan var 
valet till den nationella styrelsen som 
består av personer som tagit stud-
enten och vill ägna ett år åt att 
jobba med elevfrågor.

https://www.sverigeselevkarer.se/media/1865/q1_2020_ekonomi_tack.pdf



