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VI GÅR MOT 
LJUSARE TIDER!
Det är alltid en stor prestation att gå på gymnasiet men i år 
är prestationen extra stor. Det är med glädje vi närmar oss ett 
slut på pandemin efter ett år som tagit på elevrörelsens krafter. 
En återgång till närundervisningen har känts långt borta men 
när antalet vaccinerade stiger går vi med stormsteg mot vanlig 
klassrumsundervisning igen. Våren har varit extremt tuff och 
vi är medvetna om att alla medlemmar har behövt göra stora 
uppoffringar. Vi vet samtidigt hur stor kreativ förmåga ni besitter 
och att de förmågorna har visat sig under pandemin. Sveriges 
Elevkårer har aktivt arbetat politiskt på olika sätt för att göra 
elevrörelsens röster hörda. Under kvartal två 2020 kunde ni 
läsa om ett åtgärdspaket som presenterades med syfte att 
kompensera och underlätta för gymnasieelever som examine-
rats i kurser medan distansundervisningen pågått. När första 
kvartalet i år hade stängt presenterade regeringen en enskild 
budgetsatsning för att skapa flera sätt för er att kompenseras 
för tiden på distans. Detta var ett led i Sveriges Elevkårers åt-
gärdspaket och utbildningsministern kallade det för ett ”viktigt 
förslag från elevrörelsen”.

Vi hoppas att ni har haft en skön och avslappnad sommar och att 
ni är redo för en höst med medlemsvärvning och aktiviteter. Det 
fina med elevrörelsen är att nya elever får upptäcka rörelsen 

Upptakt21
i  hela fem
dagar!
I den rådande pandemin fick årets 
upplaga av medlemseventet Upptakt 
en tillfällig digital kostym. 

I stället för att träffas under en helg 
fick elevkårerna chansen att delta i det 
största Upptakt någonsin, då varje elevkår 
kunde anmäla flera deltagare och dess-
utom uppleva hela fem dagar i stället 
för de vanliga tre av kompetensutveck-
ling och inspiration. Från tisdagen den 4 
maj till lördagen den 8 maj genomfördes 
olika temadagar som alla fokuserade på 
att stärka elevkårerna i landet. Varje dag 
hade en föreläsning och en workshop 
anpassad efter temat och deltagarna 
fick vid tillfället möjlighet att träffa andra 
elevkårsaktiva från olika delar av Sverige.  

och dess kraft varje höst. Vi ser fram emot att få stötta er i ert 
arbete med att skapa en mer givande skoltid för era medlemmar.

Styrelsen ser också mycket fram emot att få träffa er på årsmötet 
26–28 november i Borås. Hoppas att vi ses där!

Här hittar ni styrelsens protokoll från kvartalet.

58 114
elever har blivit 

medlemmar i en elevkår 
under året 

276
organisationer har blivit
medlemmar i Sveriges 

Elevkårer i år

Här hittar du en lista på våra medlemsorganisationer 

Hela eventet sändes från vårt huvud-
kontor i Stockholm med programledare 
som guidade och kopplade ihop de olika  
föreläsarna och workshopsen med del-
tagarna. På lördagen var den stora fina-
len med extra mycket mingel, utskick 
av exklusiv goodiebox, gäster som Gina 
Dirawi och Ungdomsbarometern, och 
talade gjorde Annie Lööf, Anna Ekström, 
Mikael Damberg och tidigare styrelse-
ordförande Lina Hultqvist.  

JOSEFINE FÄLTH, ORDFÖRANDE 

Chatchada Wangkam 
och Lissett Neira ledde 

oss genom dagarna
som programledare.

https://sverigeselevkarer.se/beslutsprotokoll
https://www.sverigeselevkarer.se/media/2250/q2_2021_medlemmar.pdf


Under det andra kvartalet kan vi fortsatt
se att utfallet är lägre än vanligt på 
grund av pandemin. Dock har vi under
kvartal två betalat ut det ekonomiska
stödet till våra medlemmar och även ett
coronastöd specifikt för verksamhets-
året 2021.

Organisationen har fortsatt arbeta digitalt 
även under kvartal två och anordnat 
Upptakt21 digitalt istället för fysiskt för 
våra medlemmar. Men likt kvartal ett är 
det en del budgetposter som inte nyttjas 
enligt plan. Detta då vi satte en budget i 
hopp om att vi skulle kunna arbeta fysiskt 
under 2021. Främst är det resor, boende 
och mat som inte har nyttjats lika mycket 
som ett vanligt kvartal. Vi har också fått 
in del två av statsbidragen vilket syns i  
kassaflödet och balansen. 

En likvärdig skola 
hotas av pandemin

TV4 Nyhetsmorgon Dagens Nyheter TV4 Nyhetsmorgon
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Det har tidigare visats på brister i uppdraget om en likvärdig skola. I och med pandemin 
riskerar glappet öka ytterligare och påverka stora elevgrupper. Extra utsatta är de barn 
som lever med föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller utsätter dem för våld, 
det vill säga fem-sex elever i varje klass. Om vi inte agerar nu så kan detta bli den största 
farsoten av dem alla och komma att påverka Sverige i generationer framåt.
De 500 000 barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk ohälsa eller utsätter dem för 
våld löper stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa samt att gå ut grundskolan utan 
fullständiga betyg. 26 procent av de barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut 
grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är dubbelt så många som barn i genomsnitt.
I spåret av pandemin larmas nu från olika håll att utsatta barn får det allt svårare. Förut-
om att barnen mår allt sämre, vilket samtalen till barnrättsorganisationer samt forskning 
visar, så riskerar denna grupp elever att halka efter i skolan då de sällan får stöd eller ro i 
hemmet för att klara studierna.
Skolan har en skyldighet att se till att utbildningen fungerar oavsett vilken situation sam-
hället befinner sig i. Men skolan hade svårt redan innan pandemin att ge rätt stöd till 
elever som har det svårt hemma. När nu skolan tvingas ställa om uppger 70 procent av 
lärarna att de känner sig stressade över att uppfylla allt som står i läro- och kursplanen. 
Med andra ord räcker inte lärarna till i rådande situation. Även om skolorna skulle öppna 
till fullo igen, är inget som förr, vi har en situation där alltför många elever hamnat efter 
och mår dåligt.
Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har gjort en undersökning bland de unga som sö-
ker stöd hos dem och 79 procent av gymnasieeleverna uppger att det gått sämre eller till 
och med mycket sämre att koncentrera sig på studierna när de är hemma. 54 procent av 
gymnasie- och högstadieeleverna tror att pandemin har eller kommer att påverka skol-
resultaten till det sämre.

Detta är en förkortad version av en debattartikel publicerad i ETC 2021-05-02. Debattartikeln är skriven av:
Elin Hågeby Caicedo - generalsekreterare Maskrosbarn, Josefine Fälth - ordförande Sveriges Elevkårer, 
Hanna Thessén - förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund och Lilian Helgason - ordförande 
Sveriges Elevråd. Här kan du läsa texten i sin helhet. 

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

Skolan hade svårt redan innan pandemin att ge rätt stöd till elever som har det 
svårt hemma. Nu är det ännu värre. Vi har en situation där alltför många elever 
hamnat efter och mår dåligt.

Totalt deltog 78 unika elevkårer under 
veckan, med över 230 olika deltagare. 
Från utvärderingen hyllas alla veckans 
föreläsningar såväl som workshops, 
även om inget slog utbytet med andra 
elevkårsaktiva!

Gina Dirawi under lördagens föreläsning.Tidigare ordförande Lina Hultqvist 
talade till deltagarna.

GÄSTER UNDER UPPTAKTSVECKAN: 
Anna Ekström (Socialdemokraterna)  

Mikael Damberg (Socialdemokraterna)
Annie Lööf (Centerpartiet)

Lina Hultqvist 
Klara Petersson (Chimney) 

Unizon 
Trinambai 

Fatta 
Check 

Gina Dirawi 
Ungdomsbarometern  

Big Brain Agency 
UNICEF

Bidrag 88%

Övriga intäkter 5%

Serviceavtal 7%

Försäljning 0%

INTÄKTER

Personalkostnader 57% 

Administration,  
teknik & kontor 17%

Resor, mat, boende &
övriga kostnader 19%

Marknadsföring 4% 

Ekonomi & 
rådgivning 3% 

UTGIFTER

https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer
https://www.etc.se/debatt/en-likvardig-skola-hotas-av-pandemin
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/distansundervisningens-problem-kunskaperna-%C3%A4r-frampressade/13341990
https://www.dn.se/ekonomi/pandemin-blottar-ojamlikhet-tre-elever-om-studierna-pa-distans/
https://www.tv4.se/klipp/va/13340257/sveriges-elevkarer-om-miljarden-det-handlar-om-elever-som-inte-har-en-draglig-arbetsmiljo
https://www.sverigeselevkarer.se/media/2249/q2_2021_ekonomi_tack.pdf
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Tack till alla 
som är med och 
finansierar elevers 
fria organisering!
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ETT ÅR AV
DIGITALT HÄNG
Medlemsvärvning och välkomstaktiviteter stod på schemat 
när verksamhetsutvecklarna i region väst höll sitt Utbildnings-
häng i maj månad. 33 deltagare från 22 olika elevkårer (från 
11 olika tätorter!) utbildades, samverkade och körde tävling i 
Kahoot. Eventet hölls digitalt via Zoom, något som både de elev-
kårsaktiva och Sveriges Elevkårers medarbetare börjar bli vana 
vid. Vi ställde några frågor till verksamhetsutvecklare Kajsa 
Gröndahl och hennes region om året som gått.

Nu har ni som verksamhetsutvecklare anordnat digitala ut-
bildningar i över ett år. Vad har varit den största utmaningen?

Vad har ni dragit för lärdomar under denna tid?
Vi kan se att deltagandet har varierat och att det speglar våra 
elevkårsaktivas vardag. Många gånger har elevkårerna fått prio- 
ritera bort utbildningar och vi har fått en större förståelse för 
hur mycket våra fysiska träffar och det utbyte vi kan leverera 
där betyder för många.

Finns det något som du känner har fungerat bättre digitalt?
Vi har märkt att deltagandet från delar i regionen har ökat och 
att vi därför har kunnat vara mer tillgängliga för alla elevkårer. 
Vi har även märkt att det kan bli lättare att passa tider digitalt 
och att planeringsfasen innehåller färre steg än när vi anordnar 
fysiskt evenemang. Många av oss kommer 
att fortsätta arbeta med digitala platt-
formar för att vara tillgängliga för 
elevkårer som ligger långt bort 
bland annat.

Vad ser du mest fram emot 
med att kunna återgå till fys-
iska event/utbildningar så 
småningom?
FIKAT! Skämt åsido hehe. Vi ser fram 
emot att få en bättre relation med våra 
elevkårsaktiva, få småprata igen och skapa ett värdefullt utbyte 
mellan kårerna. Men även att få träffa andra tjänsters elevkårer 
och få en bild av hela regionens medlemsorganisationer.

Uppstart21, 16 september - vårt nya 
digitala event! Anmälan är öppen. Den och 
mer information hittar du här.
Årsmöte21, 26–28 november i Borås.
Mer information kommer snart. Stay tuned!

Bild ovan: Kajsa Gröndahl, verksamhetsutvecklare.

Från v, valberedningens ordförande: Frida Hallberg Olsson, ledamöter: Eskil 
Brinkmann, Maja Lindgren och Benjamin Malinowsky.

Det har varit svårare att 
skapa ett lika bra utbyte 
för våra elevkårer på våra 
digitala event som de van-
ligtvis kan få på de fysiska 
träffarna. Vi har även märkt 
att vi behöver tänka mer på 
att ett Utbildningshäng inte 
bara är utbildning, utan så 
mycket mer. Vi upplever ock-
så att det har varit svårare 
att motivera våra elevkårs-
aktiva att sitta vid datorn 
ännu mer än de i dagsläget 
redan gör. Är du Sveriges 

Elevkårers nästa 
valberedare?
Vill du vara med och driva Sveriges Elevkårer framåt genom att 
hitta och föreslå organisationens blivande ledare? Är du en social 
person som gillar att diskutera ledarskap och Sveriges Elevkårers 
utveckling? 

I höst är det dags för årsmöte och val av ny valberedning för Sveriges 
Elevkårer. Valberedning består av fem personer, varav en ordför-
ande, som väljs för en mandatperiod på två år. Valberedningen 
ansvarar för alla kandidaturprocesser genom att informera om 
uppdragens innebörd, uppmuntra till kandidaturer, genomföra inter- 
vjuer och inför kongress och årsmöte presentera ett färdigt förslag 
till styrelse, revision och valberedning. Låter detta som något för 
dig? Här hittar du mer information om kandidaturprocessen. 

https://sverigeselevkarer.se/nyheter/ar-du-sveriges-elevkarers-nasta-valberedare
https://sverigeselevkarer.se/event/uppstart21
https://www.sverigeselevkarer.se/media/2249/q2_2021_ekonomi_tack.pdf

