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Var med
när viktiga
beslut om
skolan tas!
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Elevkåren representerar alla elever
En elevkår är självständig ideell förening av elever,
för elever. Precis som i andra föreningar så leds
elevkåren av en styrelse som medlemmarna väljer.
På många sätt fungerar elevkårer som fackföreningar gör i arbetslivet. Elevkåren är en instans dit
eleverna kan vända sig om de är missnöjda med
hur skolan fungerar eller har förslag på hur saker
kan förbättras. Det vanligaste sättet att organisera
sig i gymnasieskolan är just genom en elevkår.

Saknas idag möjlighet
att påverka beslut
Trots detta saknar elevkåren på många håll möjlighet att påverka beslut som tas om skolan. På
arbetsplatser är det lagstadgat att arbetstagare
genom facklig representation ska ha möjlighet att
ta del av beslut och ges inflytande inför att beslut

ska fattas. Inom skolans värld gäller detsamma för
lärare, men inte för elever, trots att de ägnar minst
lika mycket tid och påverkas i samma utsträckning
av de flesta beslut som fattas av skolledningen.
Detta vill vi såklart ändra på!

Hur kan vi förändra
situationen?
Sveriges Elevkårers styrelse arbetar på nationell
nivå för att regeringen ska tillsätta en utredning
för att uppdatera och modernisera skollagen och
erkänna elevkårer som den legitima organisationsformen för elever. Men vi tror att det finns en hel
del ni kan göra för att förändra situationen lokalt
på er skola. Sveriges Elevkårer menar att det finns
mycket att vinna både för skolledning och elever
om elevkårer får delta på möten där beslut om
skolan tas.
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Få en plats på
ledningens möten
Här är en enkel guide för hur ni kan gå till väga för att få delta
på möten där viktiga beslut tas som rör hela skolan.

Boka in ett möte

Argumentera för er sak

Hör av er till skolledningen och säg att ni gärna
• Understryk att eleverna kan bidra med unika
vill boka in ett möte för att prata om elevkårens
perspektiv i beslutsprocesser eftersom de ser
möjligheter att stötta ledningen i beslutsprocesser.
saker som inte skolpersonalen ser.
Gå minst två personer på mötet och ge skolan
utrymme att förklara sitt synsätt.
Hör av er till er verksamhetsutvecklare inför
mötet om ni vill ha stöd.

Utgå ifrån vad skolledningen vinner på detta
Föreslå att elevkåren framöver får sitta med
under möten där beslut om skolan tas.
Pitcha idén som en möjlighet för att förbättra
skolan och underlätta skolledningens arbete.
Berätta att eleverna som skulle delta aktivt har
valt en förtroendepost och vill representera
eleverna, skolledningen behöver alltså inte
lägga tid på att hitta lämpliga elever själv.
Poängtera att elevkårens synpunkter kan vara
ett viktigt stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet som skolledningen ansvarar för.
Lyft att kvalitén på utbildningen kommer att
förbättras om elevernas röst tas i beaktning.

• Förklara att elevkåren står nära eleverna och
enkelt kan ta reda på vad de tycker. Det är ofta
lättare för en elev att gå till en annan elev än
att vända sig till personalen.
• Nämn att fackliga representanter har en stående
plats på möten där beslut om skolan tas och att
elever borde ha rätt till samma representation.
• Påpeka att elever enligt lag har rätt till inflytande
över sin utbildning och sin arbetsmiljö och att
låta elevkåren delta i till exempel ledningsmöten
som representant för eleverna är ett sätt att
garantera den rätten.

Hur har
det gått?
Hur gick det på mötet med skolledningen? Hör
gärna av er till er verksamhetsutvecklare eller
mejla till info@sverigeselevkarer.se och berätta!
Om mötet inte gick som ni hade förväntat finns
vi här för att stötta er och prata om hur ni kan gå
vidare. Gick mötet bra? Grattis! Då hoppas vi att ni
framöver får vara med och ta många kloka beslut
om er skolas framtid.

