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FAQ 
- Upptakt21-  

 

 

_Allmänna frågor om Upptakt21_________________ 

 

 Vad är Upptakt21? 

Upptakt är Sveriges Elevkårers största nationella arrangemang med fokus på att vara en 

inspirations- och kompetensutvecklingshelg som ska stärka elevkårerna i det dem inte får 

möjlighet till i det vardagliga arbetet med sin verksamhetsutvecklare. På grund av 

Coronapandemin ställdes Upptakt20 in, men med ett helt år av digital kompetens lanserar vi 

nu Upptakt21 - en digital nationell mötesplats som pågår under fem dagar! 

 

Syftet med dagarna är, likt tidigare, att ge er elevkår massor av inspiration och 

kompetensutveckling tillsammans med andra elevkårer från hela Sverige. Undantaget är att 

Upptakt21 är digitalt och kommer pågå under fem dagar i stället för över en hel helg, allt för 

att anpassa oss efter den digitala kostymen och samtidigt ge deltagare chansen att gå i skolan 

och ha aktiviteter på kvällarna som vanligt. Nytt för i år är även att er elevkår inte behöver 

anmäla sig till alla dagar, utan kan välja dagar efter vilka som pass er eller låter mest intressant. 

 

 Var och när är Upptakt21? 

Upptakt21 arrangeras via Zoom, där alla temadagar har en unik inloggningslänk. Inför 

evenemanget får de anmälda deltagarna en länk till en samlingssida där de hittar all 

information om dagen; som schema, information om föreläsare och workshops samt material. 
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Deltagarna sitter då på valfri plats med varsin dator. Deltagare från samma elevkår får sitta 

tillsammans, men då alla dagar innehåller en workshop bör de kunna splittra på sig utan att 

störa varandra under arrangemanget.  

 

Datum och tider: 

Datum: 4 – 8 maj 

Preliminära tider: tisdag – fredag kl. 16:00 -18:30, lördag 13:00-19:00.   

Tiderna är anpassade för att deltagarna inta ska missa skoltid men samtidigt ha chansen att 

göra andra aktiviteter under kvällarna. Exakta tider kommer finnas i schemat på 

informationssidan.  

 

 

 

 Vad händer under Upptakt21? 

Upptakt21 har ett grundupplägg för varje dag. Varje dag ska innehålla en inspirerande 

föreläsning, en workshop som är anpassad för elevkårsverksamhet samt chansen att kunna 

mingla och få ett utbyte med de andra elevkårerna. Det som skiljer dagarna åt är temat, som 

är olika för varje dag, samt lördagen som är en maxat finaldag med fler programpunkter, ännu 
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mer mingel och en tillhörande goodiebox. Goodiebox går bara ut till deltagare som anmäler sig 

till lördagens pass. 

 

 
 

Vilka som är gäster under Upptatk21 och vad workshopsen kommer fokusera på släpps 

kontinuerligt på vår hemsida (https://sverigeselevkarer.se/event/upptakt21) och på våra 

sociala medier. Inför varje bokning försöker vi göra en kvalitetssäkring för att veta att 

anmälda elevkårer kan få användning av innehållet eller inspiration till sitt elevkårsarbete. 

 

 Varför ska jag delta på Upptakt21?  

I år har du som deltagare chansen att vara med om ett historiskt, spännande och digitalt 

Upptakt skräddarsytt efter er som deltagare, såväl i upplägget som i innehållet. Vår 

förhoppning är att ni under Upptakt21 inte bara ska få chansen att träffa och ha utbyte med 

andra elevkårer, utan också kan få nytta av den kunskap som ges under dagarna för att ta er 

elevkår till nya nivåer.  

 

I över ett år med en rådande pandemi hoppas vi att Upptakt också ska väcka motivationen 

igen. Upptakt21 ska vara som en belöning efter ett år av slit i elevkåren. Nackdelen med ett 

digitalt är arrangemang är såklart att vi inte får träffas fysisk, men fördelarna är att alla har 

möjligheten att delta utan att resa i flera timmar och spendera nätterna på en luftmadrass.  

 

 Hur mycket kostar det att delta? 

Alla dagar och anmälningar till Upptakt21 är gratis! 

 

https://sverigeselevkarer.se/event/upptakt21
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 Viktiga datum kopplat till Upptakt21? 

 

6 april 
Anmälan öppnar! 

Informationsmejl skickas ut kontinuerligt efter att anmälningarna kommit in. 

 

28 april 

Anmälan stänger, förutsatt att det finns platser kvar. 

 

28 april – 5 maj 

Goodiebox till anmälda på lördagen skickas ut. 

 

4–8 maj 

Upptakt21 är i gång! 

 

 

 

_Frågor om deltagare__________  

 

 Hur många deltagare får min elevkår skicka?  

Varje elevkår får skicka max 2 deltagare/dag. Om elevkåren försöker ansluta med fler 

deltagare än två eller försöker ansluta med en oanmäld deltagare kommer de inte släppas in i 

arrangemanget av våra närvarokontrollanter. Det är därför viktigt att anmälda deltagare följer 

vår Zoomguide och döper sig till rätt namn. 

 

Eftersom elevkåren kan välja vilka dagar ni vill delta kan ni också byta deltagare för varje ny 

dag. Detta innebär att elevkåren som mest kan anmäla 10 olika deltagare (5 dagar x 2 

deltagare), vilket skapar en större möjlighet än under fysiska Upptakt – där elevkåren 

vanligtvis bara kan skicka fyra deltagare som deltar under alla tre dagar. 

 

 Vad händer om vi anmäler fler än två deltagare till samma 

dag? 

Om vi får in fler än två anmälningar till samma dag från en elevkår kommer elevkåren samt de 

överflödiga deltagarna få ett mejl om att deras anmälan inte är godkänd. Om elevkåren då vill 

byta ut någon av de befintliga deltagarna behöver de eller den nya deltagaren skicka in en 
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korrigering med den deltagare som de vill avanmäla som kopia. Läs mer under frågan ”Kan vi 

byta en anmäld deltagare?”. 

 

 Måste jag sitta i elevkårens styrelse för att få delta? 

Nej, hos oss som arrangörer ser vi inget problem med att skicka deltagare som är aktiv på annat 

sätt än inom styrelsen hos elevkåren. Du kanske är aktiv medlem som hjälper styrelsen, eller 

tar stort ansvar inom ett utskott. Det viktiga är att du är medlem i din elevkår och att du stämt 

av med elevkårsstyrelsen att du får vara en av elevkårens två representanter på arrangemanget. 

  

 Vilka verktyg behöver jag för att kunna delta? 

För att kunna delta i alla moment behöver varje deltagare tillgång till en dator med kamera, 

hörlurar med handsfree/annan mikrofon, en laddad mobil samt en bra och stabil 

internetuppkoppling. 

 

Om du får problem med bild eller ljud under arrangemanget beror det på största sannolikhet 

på att internetuppkopplingen är bristfällig vilket kommer påverka din upplevelse. 

 

 

_Frågor om anmälan____________ 

 

 Vad är viktigt att tänka på när jag anmäler mig? 

För det första är det viktigt att du stämt av med elevkårsstyrelsen att det är okej att du 

anmäler dig. Elevkåren kanske har fler intresserade till den eller de dagar du är intresserad 

av. Eftersom elevkåren bara har två platser per dag är det viktigt att elevkåren är medveten om 

och har godkänt att du är deras representant.  

 

Det är även viktigt att du i din anmälan använder en mejladress som du kollar 

regelbundet. Det är till den mejladressen all viktig information samt inlogget skickas. 
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 När är sista dagen att anmäla sig? 

Anmälan är öppen till onsdagen den 28 april. Däremot kan anmälan stänga tidigare om 

antalet platser tar slut – först till kvarn gäller alla dagar. I ditt bekräftelsemejl står vilken 

dag du fått plats och/eller om du anmält dig till någon dag där du hamnat på reservlistan.  

 

 Vad innebär det att vara på reservlistan? 

Om du hamnar på reservlistan kommer du få en plats först när en eller flera deltagare valt att 

avanmäla sig från Upptakt21. Om du får en plats kommer du få ett mejl där du måste tacka ja 

till platsen inom 24 timmar. 

 

 När måste vi senast avanmäla en deltagare? 

Om en deltagare inte längre kan delta måste deltagaren själv eller elevkåren, med deltagaren 

som kopia i mejlet, avanmäla platsen. Detta görs via mejl till upptakt@sverigeselevkarer.se . 

Om elevkåren inte har någon ersättare till deltagare måste detta göras senast den onsdagen 

den 28 april. Har elevkåren en ersättare till deltagaren kan detta göras fram till dagen innan 

anmäld temadag.  

  

Det är viktigt att deltagare avanmäler sig i tid för att elevkåren inte ska drabbas av en 

straffavgift på 500 kr. Straffavgiften går ut för att täcka kostnader för uteblivet deltagande 

samt uppehållande av en plats som en annan elevkår kunde fått. Straffavgiften betalas in av 

elevkåren eller dras av på kommande medlemsbidrag. Straffavgift utgår inte om deltagaren 

eller elevkåren hör av sig om giltig frånvaro, som sjukdom eller oförutsedd händelse.  

 

 Kan vi byta ut en anmäld deltagare? 

Ja, om elevkåren av någon anledning vill byta en representant går det att göra fram till dagen 

innan den befintliga deltagarens temadag/temadagar startar. Elevkåren eller den nya 

deltagaren behöver då skicka in en korrigering med den deltagare som de vill avanmäla som 

kopia. Korrigeringen skickas till upptakt@sverigeselevkarer.se . 
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_Under evenemanget________ 

 

 Något annat jag som deltagare behöver tänka på?  

Upptakt21 är helt drog- och alkoholfritt, deltagare som inte respekterar detta kommer att 

bli uteslutna från arrangemanget. Detsamma gäller om deltagare inte kan sköta sig i 

chatten eller har ett annat beteende som påverkar andra deltagare negativt.  

 

 Är det OK om jag hoppar in lite när som helst i mötet? 

Vi kan inte styra när en deltagare väljer att logga in och vara närvarande på arrangemanget. 

Däremot förutsätter vi att anmälda deltagare planerar för att vara med under hela 

programmet.  Är deltagaren inte närvarande vid någon av närvarokontrollanternas närvarokoll 

kommer deltagaren få oanmäld frånvaro vilket sätter elevkåren i risk för en straffavgift. 

  

 

_Ytterligare frågor__________ 

Om ni har ytterligare frågor som ni inte fått svar på här eller hos er verksamhetsutvecklare 

rekommenderar vi er att höra av er till vår mejl: upptakt@sverigeselevkarer.se 
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