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En längtan 
efter att mötas
Många gick på sommarlov i tron om att skolan skulle återgå till 
det normala igen när höstterminen började. I den förhoppningen
fanns en längtan efter att få ha riktiga lektioner i klassrummet,
och efter det sociala liv som skolan innebär. Tro mig, efter att 
ha haft digitala möten med många av er och tagit del av båda 
undersökningarna om distansundervisning som vi har gjort, 
så förstår jag hur viktigt det är för er medlemmar. Att många 
skolor nu har ordinarie undervisning eller delvis ordinarie un-
dervisning igen är därför en otrolig lättnad. Men ändå är inget 
helt normalt. Distansundervisningen fortsätter att vara en del 
av mångas vardag och restriktionerna som minskar våra sociala 
liv finns kvar och kommer finnas kvar en tid framöver. Jag tror 
att vi måste inse att den närmsta framtiden är en där elevrörel-
sen måste fortsätta att vara så tålmodig, flexibel och kreativ som 
vi lyckats vara hittills. Exempel på det är att hålla de regionala 
utbildningsdagarna Inspiration både fysiskt och digitalt, något 
du kan läsa mer om nedan. Det handlar också om att hitta nya 
sätt att berätta om elevkårer och allt otroligt engagemang som 
finns utan att mötas i skolan, som i den digitala kampanjen Jakten 
på hjärtefrågan som ska hjälpa fler att få upp ögonen för Sveriges 

Hallå där 
OC-Andreas!
Andreas Axelson är ny operativ chef 
för Sveriges Elevkårer

Vad gör en operativ chef?
Jag är ansvarig för medlemsservice och 
ser till att kårerna och medlemmarna

Elevkårer genom exempel på aktiviteter som ni har arrangerat. 
Det kanske största som väntar oss framöver är ändå en ny typ 
av kongress. Nya Kongress20 sker digitalt men på sätt som låter 
oss att träffas, debattera och ha kul, precis som en kongress i 
Borås skulle göra. 

Styrelsen ser fram emot att möta er 20–22 nov 
för en spännande kongress i ny tappning. 

Här hittar ni styrelsens protokoll från kvartalet.

ORDFÖRANDE, EBBA KOCK

78 786
elever har blivit 

medlemmar i en elevkår 
hittills under året 

254
organisationer har blivit
medlemmar i Sveriges 
Elevkårer hittills i år

Här hittar du en lista på våra medlemsorganisationer 

får den service som de har rätt till. Som 
många medlemmar kanske vet så är det 
allt från styrelseutbildningar, till hur man
öppnar upp ett bankkonto eller vad man 
ska göra om rektorn bråkar. Som operativ
chef jobbar jag med alla regionchefer 
och verksamhetsutvecklare där ute i 
landet som varje dag träffar elevkårerna. 

Varför vill du jobba för 
Sveriges Elevkårer?
Det är för att jag brinner för ideellt enga-
gemang och för att stärka unga. Det är ju 
verkligen grunden i Sveriges Elevkårer, 
och något som gör att jag känner mig 
hemma i uppdraget. Det som är coolt 
är att vi når ut till så många elever och 
verkligen är startpunkten för mångas 
ideella engagemang. Våra medlemsorg-
anisationer är ju i vissa fall den första 
kontakten med föreningslivet och demo- 
kratiska organisationer som man får. 
Elevkårerna är jätteduktiga på att utveckla 
det engagemanget och stärka varandra 
på ett sätt som gör det roligt. 

Vad är det mest spännande 
med ditt jobb?
Det jag gillar mest är att ta del av org-
anisationens verksamhet och se hur 
medlemsservice funkar i praktiken. 
Som när man är ute på styrelseutbildning 
och ser hur medarbetarna inspirerar 

medlemmarna, som peppar igång och 
får idéer om hur de kan hitta på nya saker 
inom deras elevkår. Det är verkligen det 
bästa med mitt jobb. 

”Det som är coolt är att 
vi når ut till så många 
elever och verkligen är 
startpunkten för mångas 
ideella engagemang.”

Andreas Axelson

Berätta vad du gör när du stängt 
ner datorn för dagen!
Allra bäst trivs jag på toppen av ett berg 
på ett par skidor. Men åker jag inte skidor 
så älskar jag att äta burgare. Jag är så 
himla glad att det nu finns så många 
vegetariska alternativ. 

https://sverigeselevkarer.se/beslutsprotokoll
https://www.sverigeselevkarer.se/media/1933/q3_2020_medlemmar.pdf


Även det tredje kvartalet har våra kost-
nader för extern verksamhet minskat på 
grund av Covid-19. Aktiviteter och evene-
mang har inte kunnat genomföras som 
planerat. Eftersom vi inte har så många 
externa kostnader ser det ut som att 
personalkostnaderna är högre. Det är 
de inte, men de är nu en större andel av 
alla utgifter. Intäkterna är i nivå med det 
vi budgeterat men vissa försäljningsin-
täkter har ekonomiredovisningen reser-
verat under 2019 vilket gör att de räknas 
med 2019 istället för år 2020. Detta medför 
att försäljningssiffrorna ser lägre ut än 
de faktiskt är i verkligheten. Om vi slår 
samman intäkter och utgifter innebär 
det att Sveriges Elevkårer avslutar tredje 
kvartalet med högre resultat än beräknat. 
Kassaflödet är stabilt. Ekonomiskt blev 
kvartal tre ett starkt och tryggt kvartal, 
men tyvärr har pandemin gjort att vi inte 
kunnat genomföra alla aktiviteter vi har 
velat göra.  

Sveriges Elevkårer om Betygs-
utredningen: därför vill vi 
ha ämnesbetyg
Den 17 augusti presenterade Betygsutred-
ningen sitt betänkande. Sveriges Elevkårer 
har länge arbetat för att förändra systemet 
med dagens kursbetyg och välkomnar nu 
utredningen om att övergå till ämnesbetyg 
på gymnasiet.

Sveriges Radio Dagens Samhälle TV4 Nyhetsmorgon
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 – Kursbetygen har skapat ett oförlåtande system som bäddar för stress och tidiga 
misslyckanden som alltid hänger kvar, säger ordförande för Sveriges Elevkårer Ebba Kock.
 Ämnesbetyg innebär att en elev får ett samlat betyg efter att ha avslutat ett ämne 
istället för skilda betyg för varje enskild avslutad kurs som nu. Dagens kursbetyg leder 
till att eleven bär med sig det enskilda resultatet till slutbetyget, vilket slår hårt mot 
elever som har det svårt i början eller som har en svacka under en termin. Att ständigt 
riskera enskilda dåliga resultat i ett stort antal kurser samtidigt som kunskapskraven 
är svåra att förstå har lett till att gymnasieelever i flera år larmat om ett ohållbart system.
 – Det nuvarande betygssystemet leder till ökad psykisk ohälsa. Vi ser att många 
elever är enormt stressade över att de ständigt måste leverera för att få ett önskat 
betyg – och att de dessutom ska leverera något som ofta känns oklart och svårtolkat. 
En dålig dag kan avgöra ditt slutbetyg och så ska det inte vara, säger Ebba Kock.

Återinför ämnesbetyg
Den största fördelen med ämnesbetyg är en mer naturlig övergång mellan kurser och 
en tydligare helhetsbild av utbildningen för eleverna. Det viktigaste för Sveriges Elevkårer 
har hela tiden varit att gymnasieelever ska få en samlad bedömning av sin kunskaps-
utveckling.
 – Genom ämnesbetyg får vi en skola där elevens utveckling sätts i fokus genom lång-
siktighet och tydlighet. På så vis kan gymnasieelever fokusera på lärande och kunskaps- 
utveckling istället för att ägna sig åt att bocka av varje enskild kurs, säger Ebba Kock.

Detta är en förkortad version av ett pressmeddelande som publicerades på vår pressida 200817.
Här kan du läsa texten i sin helhet. 

 
Fler publiceringar 
från kvartalet hittar 
du här Här kan du fördjupa dig i ekonomin.

INSPIRATION
I GÖTEBORG
Vi ställde några frågor till Paula Vainali, 
vice ordförande i Hulebäcks elevkår som 
deltog på sin första Inspiration. Inspira- 
tion är Sveriges Elevkårers regionala 
event där medlemsorganisationerna 
får chansen att träffas och utvecklas.

Hur gick det att köra digitalt?
Personligen föredrar jag att ses i verk-
ligheten, men det handlar ju också om 
att anpassa sig och vara en förebild ge-
nom att ta ansvar och visa att det funkar 
digitalt. Däremot blir det inte lika mycket 
diskussion som när man träffas på riktigt. 
Jag tror att det blir lite tuffare för vissa 
deltagare att våga ställa en fråga eller 
säga något om man måste upprepa sig 
eller inte ser alla på samma sätt. 

Hur gick det att träffa andra?
Vi blev indelade i mindre grupper för att 
diskutera med andra elevkårer och det 
funkade bra även om det laggade lite. 
Det kändes ändå som man träffade de 
andra, och jag fick det jag ville få ut av 
dagen. 

Vad tar du med dig från Inspiration? 
Detta Inspiration hade temat ”Från idé 
till verklighet” vilket passar mig bra som 
vill kandidera till ordförande nästa år 
– jag antecknade en hel del. Vi pratade 
mycket om att lösa problem, som exemp- 
elvis vad man gör om man tänkt anordna 
en fest och skrivit på ett avtal för en lokal 
som man måste betala för, men att till-
räckligt många inte anmäler sig sen. 
Det gav mycket att man fick bolla med 
andra elevkårer och prata om vad man 
kan göra för att förebygga en sådan situa-
tion. Vi pratade också om hur man har 
ett bra event och vilka man kan ta hjälp 
av för att lyckas. 

Hur skapar man ett bra event?
En enkel sak är att undersöka vad elev-
kårer tidigare har gjort och se vad som 
har funkat bra. Hitta på traditioner och 
skapa en egen skolkultur är alltid ett 
vinnande sätt att anordna aktiviteter 
som återkommer. Att ta sig tid att se 
alla elever som kommer till eventet och 
få dem känna sig speciella så att de vill 
delta igen. Dessutom blir allt trevligare 
med fika. 

Din förhoppning om nästa Inspiration?
Att den blir IRL!

Paula Vainali, 
Hulebäcks 
elevkår

INTÄKTER

Bidrag 97%

Serviceavtal 1%

Försäljning 2%

Övriga intäkter 0%

UTGIFTER

Personalkostnader 64% 

Administration,  
teknik & kontor 12%

Resor, mat, boende &
övriga kostnader 17%

Ekonomi & 
rådgivning 5% 

Marknadsföring 2% 

https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer/pressreleases/sveriges-elevkaarer-om-betygsutredningen-daerfoer-vill-vi-ha-aemnesbetyg-3026808
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7530954
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skarp-skollagen-att-sakerstalla-ratten-till-laromedel-33439
https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/skolpanelen-larm-om-bristande-skrivkunnighet-bland-elever-13290210
https://www.sverigeselevkarer.se/media/1934/q3_2020_ekonomi_tack.pdf
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Tack till alla som är med 
och finansierar elevers 
fria organisering
KOLL PÅ KALENDERN /

Bänka er för
Nya Kongress20,
20–22 nov. online!
Med anledning av smittskyddsläget 
lanserar Sveriges Elevkårer 
NYA Kongress20 - då vi möts digitalt 
via en eventplattform.
Helgen kommer att bjuda på mingel, 
prisutdelning för Guldgemet, spännande 
utfrågningar, en inspirationsföreläsning 
och chansen att träffa andra medlemmar
från hela landet - utan att behöva resa. 
 Missa inte heller tillfället att välja 
Sveriges Elevkårers nya styrelse för 
mandatperioden 2021–2022 och låta er 

Kampanj för att 
få fler att upptäcka 
elevkårer
Jakten på hjärtefrågan går ut på att hitta saker att engagera sig i 
under sin skoltid med hjälp en digital slumpgenerator. Det kan 
handla om allt från jämställdhet till gaming, vänner och mat. 
Tanken är att få fler att upptäcka allt man kan göra inom ramen 
för en elevkår. Unga världen över engagerar sig varje dag för 
att göra sina samhällen och sin vardag lite bättre. De demon-
strerar mot diktaturer, strejkar för klimatet och startar namn-
insamlingar. Vågor av engagemang rullar ut i sociala medier
och på era gymnasieskolor ser vi hur det bubblar av vilja att skapa
förändring. Det har aldrig varit så enkelt att engagera sig. Sam-
tidigt har valmöjligheterna aldrig varit så många. Jakten på 
hjärtefrågan är en kampanj i sociala medier som fungerar som 
en kompass för gymnasieelevers engagemang. Genom att an-
vända slumpgeneratorn och ta del av aktiviteter och tips från alla 
medlemsorganisationer hoppas vi få fler att upptäcka elevkårer. 

Hur kan jag ta del av kampanjen?
Testa gärna slumpgeneratorn och följ Sveriges Elevkårer i 
sociala medier för mer om kampanjen. På Instagram Stories 
hittar du även ett filter som är en miniversion av slumpgeneratorn. 
Till höger ser du verksamhetsutvecklarna Zara Frick och Tove 
Ekeberg som testar det. 

>>>  jaktenpahjartefragan.se

elevkår höras i motioner och propositio-
ner. Kongressdagarna anordnas digitalt: 

Fredag  17.00–19.00 
Lördag  9.00–17.00 
Söndag  9.00–15.00 

> Sista anmälningsdag är 13 november. 
> Mer information hittar du här.
 

https://jaktenpahjartefragan.se/
https://www.sverigeselevkarer.se/media/1934/q3_2020_ekonomi_tack.pdf
https://sverigeselevkarer.se/event/nya-kongress20-varmt-valkomna-pa-arets-digitala-kongress

