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Varmt välkomna 
tillbaka!
Det har nog aldrig tidigare känts så bra i magen och hjärtat att 
få välkomna alla medlemmar tillbaka till skolan efter sommar- 
en. Våren var extremt tuff och vi är medvetna om att ni alla har 
behövt göra stora uppoffringar. Samtidigt är vi verkligen imponer- 
ade av hur många elevkårer hittat kreativa lösningar för att kunna 
fortsätta sin verksamhet och erbjuda sina medlemmar roliga 
digitala aktiviteter att se fram emot i coronamörkret. Några 
exempel kan ni läsa om nedan.  
 Från att gymnasieskolorna stängde arbetade Sveriges Elev-
kårer politiskt på olika sätt för att göra era röster hörda. Vi 
genomförde en undersökning om distansundervisningen som 
vi lyfte i media och till politiker, vi diskuterade med regeringen 
och Skolverket för att se till att studenter även under corona 
skulle få möjlighet att avtackas, och vi tog fram ett åtgärdspaket 
tillsammans med Saco Studentråd som vi presenterade för ut-
bildningsministern med syfte att kompensera och underlätta 
för gymnasieelever som examinerats i kurser medan distans-
undervisningen pågått.  

Elevkårs-
aktiviteter
på distans
Trots covid-19 och stängda skolor under 
kvartal två har elevkårerna runt om i 
landet ordnat aktiviteter för sina med-
lemmar - på distans. Vi har spanat in 
#elevkår för några exempel.

Quality Quarantine
Likt många andra kårer delar TBS Elev-
kår Stockholm med sig av sina bästa tips 
för att överleva ”karantänlivet”. Det gör 
dom genom att visa vad styrelsen tittar, 
läser och lyssnar på i projektet Quality 
Quarantine. 

Inlägg från Elevhälsan 
Grillkåren – Grillska Västerås Elevkår 
har satsat på bildning för sina medlemmar 
genom att låta Elevhälsan tipsa om dag/
veckoschema för rutiner och struktur 
under distansundervisning.  

Namninsamling för lunchersättning  
Skanska Elevkår i Växjö försökte hjälpa 
sina medlemmar genom lobbying. De 
startade en namninsamling för att få 
lunchersättning av skolan. Efter insam-
lingen hade de möte med skolledningen. 

Nu är vi redo att se framåt. Vi hoppas att ni har haft en riktigt skön 
och avkopplande sommar och att ni nu är redo att dra igång 
välkomstaktiviteter och medlemsvärvning. Hela organisationen 
längtar efter att få stötta er när ni återigen får fylla korridorerna 
med liv och engagera er för en roligare, tryggare och starkare 
skola.  
 Styrelsen ser också mycket fram emot att få träffa er på 
kongressen 20–22 november i Borås. Hoppas att vi ses där! 

Här hittar ni styrelsens protokoll från kvartalet.

48 647 
elever har blivit 

medlemmar i en elevkår 
hittills under året 

ORDFÖRANDE, EBBA KOCK

228
organisationer har blivit
medlemmar i Sveriges 

Elevkårer hittills i år

Resultatet blev att ledningen skulle ta 
saken till diskussion, komma ut med 
mer information samt ha en frågestund 
om ämnet. 

Filmvisning med filmfiesta  
Filmvisning genom streamingtjänst har 
varit en populär aktivitet bland med-
lemsorganisationerna runt om i Sverige. 
Så även hos S:t Petri Elevkår i Malmö 
som försökte bota saknaden efter skolan 
med ett maraton av highschool-filmer. 

Rabattkod på körlektioner  
Elevkåren vid Katedralskolan i Uppsala 
ville se det positiva med att många med-
lemmar fått extra tid när skolan varit 
stängd. De fixade en rabattkod till en 
körskola för att ge eleverna chansen att 
utnyttja tiden till att övningsköra.  

Karantän Kahoot Championship
Ådalsskolans elevkår i Kramfors har 
försökt lätta upp distansundervisningen 
med ett Kahoot-mästerskap. Ettan, två-
an och trean hade chans att få ett extra 
bidrag i karantäntider och finalen live- 
streamades. 

Skicka en karantänhälsning
Hulebäcks Elevkår i Göteborg gav sina 
medlemmar chansen att för 5 kr få 
skicka en karantänhälsning till någon de 
saknade under distansundervisningen. 
Det perfekta läget för att göra någons 
dag bättre, avslöja en crush på skolan 
eller bara göra en god gärning. Pengarna 
gick oavkortat till UNICEF.

Kårentänjakten
Instagram och #elevkår svämmas över 
av härliga poäng- och studentjakter! En 
av skolorna som gjort en egen version 
är elevkåren vid Katedralskolan i Skara. 
Deras poängjakt heter Kårentänjakten 
och är en klasstävling för alla årskurser. 

Bilderna är skärmdumpar från Skanska elevkårs respektive Hulebäcks elevkårs Instagramkonto.

https://www.sverigeselevkarer.se/media/1883/q2_2020_medlemmar.pdf
https://sverigeselevkarer.se/beslutsprotokoll
https://sverigeselevkarer.se/event/kongress20-varmt-valkomna-till-arets-kongress


UNDER KVARTAL TVÅ har ekonomiskt 
stöd betalats ut till medlemsorganisa-
tionerna. Det ser ut som att vi haft högre 
intäkter än normalt då försenade bidrag 
för kvartal ett har kommit in under kvar-
tal två. På grund av corona har vi lägre 
kostnader då vi bland annat inte haft lika 
många evenemang och medlemsbesök 
som vanligt. Detta gör att kostnaderna för 
personal och administration ser högre ut 
i diagrammet, men även dessa kostnader 
är på en något lägre nivå än normalt. För-
säljningen har haft stora utmaningar i och 
med corona, bland annat inställda utbild-
ningar och färre avtal.  Sammantaget har 
vi högre intäkter och lägre utgifter i kvar-
tal två jämfört med vad vi förväntat oss. 
Kassaflödet ser fortsatt bra ut och håller 
sig stabilt.

STRESSEN STOR BLAND 
GYMNASIEELEVER UNDER 
STUDIER PÅ DISTANS 

SVT Nyheter TV4 Nyheterna Aftonbladet
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Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några 
av de problem som ni medlemmar lyft i en enkät om distansundervisningen som 
Sveriges Elevkårer skickade ut i april, efter att distansundervisningen pågått en månad.  

37 procent av gymnasieeleverna som svarade upplevde att de saknade tillräcklig in-
formation kring vad som förväntas av dem för att nå ett visst betyg när undervisningen 
sker på distans och 44 procent att de bara delvis fått tillräcklig information. Nästan 
en tredjedel av eleverna upplevde att de inte fick tillräckliga chanser att pröva sina 
kunskaper. 
 – Det eleverna förmedlat i sina kommentarer är att det är tuffare att göra sin röst 
hörd under videosamtal i stor grupp och att skolorna inte vet hur de ska kunna ge prov 
på distans eftersom det är svårt att utesluta fusk. När de nationella proven också ställts 
in undrar många vilket underlag lärarna har för att sätta betyg, säger Ebba Kock, 
ordförande för Sveriges Elevkårer. 
 Sveriges Elevkårer har under kvartalet lyft frågan i media och gentemot politiker. 
Kraven har handlat om att förbättra elevernas förutsättningar under distansunder-
visning, att gå tillbaka till normala studier så snart som möjligt och att se till att gym-
nasieelever kompenseras för den påverkan distansundervisningen fått på deras betyg 
och framtidsmöjligheter.   

Detta är en förkortad version av ett pressmeddelande som publicerades på vår pressida 200507.
Här kan du läsa texten i sin helhet. Där hittar du även rapporten.

Fler publiceringar 
från kvartalet hittar 
du här

Här kan du fördjupa dig i ekonomin.

UTGIFTER

Personalkostnader 65% 

Administration,  
teknik & kontor 11%

Resor, mat, boende &
övriga kostnader 19%

Ekonomi & 
rådgivning 5% 

Marknadsföring 0% 

INTÄKTER

Bidrag 84%

Försäljning 6%

Serviceavtal 7%

Övriga intäkter 3%

Hallå där!
Angelica Karlsson, verksamhetsutveck-
lare i Göteborg som i slutet på april var 
med och höll i ett digitalt utbildnings- 
häng med fokus på medlemsvärvning, 
välkomstaktiviteter och projektledning 
för 105 elevkårsaktiva från 32 elevkårer 
i tolv olika tätorter i Västsverige. 

Varför valde ni att arrangera ett 
digitalt utbildningshäng? 
I Region Väst har vi haft som tradition att 
anordna ett utbildningshäng per kvartal 
i många år nu, och det ville vi självklart 
upprätthålla även om vi just nu befinner 
oss mitt i en coronakris. Det brukar 

Upplever du att du får tillräckliga 
chanser att pröva dina kunskaper, 
alltså att visa vad du kan, när 
undervisningen sker på distans?

dock komma upp emot 100 elevkårsak-
tiva från hela Västsverige på våra utbild-
ningshäng, och det hade ju såklart varit 
helt orimligt att genomföra fysiskt just 
nu, så då fick vi helt enkelt tänka om och 
köra ett digitalt.  

Hur gick det?  
Jag skulle säga att det gick förvånans-
värt bra! Allt fungerade smidigt rent 
tekniskt och det var som sagt kul att så 
många deltog, troligtvis eftersom det 
blev så lättillgängligt. Utbildningsinne-
hållet är ju fortfarande trots allt samma 
och våra kåraktiva upplevde generellt 
att de fick ut lika mycket av utbildning-
arna som de brukar. Kul tycker vi verk- 
samhetsutvecklare! 

Nackdelen med digitalt utbildningshäng 
är såklart att det känns lite tråkigare när 
vi inte kan ses fysiskt. Vi brukar i vanliga 
fall försöka göra utbildningshänget till 
ett roligt event där vi också har andra 
inslag förutom själva utbildningarna, 
typ mingel, fika, frågesport och tävling. 
En viktig del av de fysiska utbildnings-
hängen är ju att kårerna får möjlighet att 

Angelica Karlsson, 
verksamhetsutvecklare

https://www.sverigeselevkarer.se/media/1889/q2_2020_ekonomi_tack_final.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer/pressreleases/stressen-stor-bland-gymnasieelever-under-studier-paa-distans-2995898
https://www.svt.se/nyheter/studenter
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12579223
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pL2pao/studentfirande-bara-i-minsta-mojliga-format


ödmjuk inför att träda in i denna organisation och rollen som 
generalsekreterare. Personligen ser jag fram emot att bidra 
till att elever får en roligare, tryggare och starkare skola, säger 
Myrra Franzén om sitt nya uppdrag.
 Sveriges Elevkårers ordförande Ebba Kock ser fram emot 
Myrras bidrag till organisationen. 
 – Vi är övertygade om att Myrras kompetens kommer att vara 
en tillgång för organisationen och att hon har både erfarenheten 
och engagemanget som krävs för att förvalta och fortsätta ut-
veckla de framgångar som elevrörelsen har gjort de senaste 
åren. Sveriges Elevkårer befinner sig nu i en utvecklingsfas där vi 
stakar ut riktningen för de kommande fem åren och vi är säkra på 
att Myrras breda kompetens kommer vara en stor fördel i 
arbetet att stärka elevkårerna i Sverige.
 Myrra Franzén har en jurist-
examen från Lunds universitet 
och har erfarenhet av ideellt 
engagemang på Röda Korset 
och som styrelseledamot 
på JUSEK. 

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

Tack till alla som är med 
och finansierar elevers 
fria organisering

KOLL PÅ KALENDERN /

Kongress20, 20–22 november i Borås. 
Anmälan öppen fr.o.m. 7 augusti. Välkommen!
Under Kongress20 hålls även Guldgemsgalan,
då pris delas ut till årets elevkår, året teamwork 
och årets samhällsinsats. Du kan nominera 
elevkårer fram till 23/10. 

Ny general-
sekreterare till 
Sveriges Elevkårer
MYRRA FRANZÉN BÖRJADE SOM GENERALSEKRETERARE 
hos Sveriges Elevkårer den 18 maj. Myrra kommer närmast 
från en tjänst som chef för backoffice och affärsutveckling 
på Film and Tell AB och har tidigare arbetat bland annat som 
projektledare för ett barnrättsprojekt, som jurist på Barn- och 
elevombudet och som domstolsnotarie.
 – Sveriges Elevkårer har under nära ett sekel stärkt ungas 
möjligheter att tillvarata sina rättigheter, organisera sig och må 
bra under sin utbildning. Jag är stolt och glad, men samtidigt 

Vill du vara med och 
leda Sveriges största 
ungdomsorganisation? 
KANDIDERA TILL FÖRTROENDEUPPDRAG inom Sveriges 
Elevkårer. Nominera någon du tycker passar eller skicka in
din egen kandidatur till valberedningen senast den 14 augusti. 
Mer information & kravprofil hittar du här. 

träffa och lära känna varandra och kan 
ha givande diskussioner, och också att 
vi verksamhetsutvecklare får chans att 
träffa alla våra kårer på en och samma 
plats.  
 Vi är jätteglada att vi fortfarande kan 
ha våra utbildningshäng på ett anpassat 
sätt just nu trots krisen, men vi saknar 
verkligen att träffa våra kårisar och ser 
fram emot när vi i framtiden kan ses 
fysiskt igen!  

Några tips till andra som ska 
arrangera digitala aktiviteter? 
Försök generellt ha inställningen att det 
är bättre att arrangera en digital aktivi-
tet än ingen aktivitet alls! Även om det 
kanske inte känns lika peppigt att göra 
något digitalt istället för att träffa era 
medlemmar fysiskt, så lovar jag att era 

medlemmar uppskattar att det händer 
något i kåren även om det sker digitalt. 
 Utvärdera era digitala aktiviteter och 
lär er av era misstag! Att anpassa hela 
verksamheten till att bli digital är ju så-
klart nytt för oss alla och vi lär oss om 
vad som funkar och inte hela tiden. Vi i 
Region Väst känner att vi efter varje digi-
talt utbildningshäng har fått nya insikter 
kring hur vi skulle kunna förbättra det 
ännu mer till nästa gång.  
 Har ni idétorka på vad ni kan göra för 
digitala aktiviteter, hör av er till er verk-
samhetsutvecklare så har hen definitivt 
massor av tips på lager, eller stalka upp 
vad andra kårer har gjort genom att 
söka på #elevkår såklart!

Fanny Axell, 
verksamhetsutvecklare

Myrra Franzén, 
generalsekreterare

https://sverigeselevkarer.se/nyheter/kandidera-till-sveriges-elevkarers-styrelse-och-revision
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https://sverigeselevkarer.se/event/guldgemet-2020-sveriges-elevkarers-pris-till-elevkarerna

