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Fantastisk slutspurt! 
Slutet på året 2021 handlade på många sätt om att hitta tillbaka
till nygamla rutiner. Skolorna var igång som vanligt efter distans- 
undervisning, elevkårsverksamheten tog fart och våra verk-
samhetsutvecklare fick äntligen träffa er igen. Glädjen över den 
gemenskap som elevkåren kan ge syns i våra medlemssiffror.   

Stor medlemsökning 
Under Q4 ökade vi tillsammans antalet enskilda medlemmar 
med 29 procent! Detta bland annat med hjälp av en värvarturné 
och en tävling som inspirerade flera av er att satsa på rekryter- 
ingen. Fantastiskt roligt att se! Ju större andel av skolans elever 
ni har som medlemmar, ju roligare aktiviteter kan ni arrangera 
och ju starkare röst har ni.  

Den 11 oktober till 1 november 2021 arrangerades tävlingen 
The More the Scarier. De elevkårer som värvade flest medlemmar, 
och motiverade varför deras insats varit framgångsrik, hade 
möjlighet att vinna priser värda upp till 25 000 kr. De kårer som 
redan hade värvat 100 procent eller mer av skolans elever kunde 
tävla om bonuspriser till ett värde av 15 000 kr. 

Samtidigt som tävlingen pågick anordnade Sveriges Elevkårer 
en värvarturné där verksamhetsutvecklare tillsammans med 
annan personal begav sig ut till skolorna för att stötta med-
lemsrekryteringen. Resultatet? Tillsammans ökade vi antalet 
enskilt anslutna medlemmar under perioden med elva procent!

Enkät om skolpolitiken 
I slutet på november skickade vi ut en enkät till alla er med-
lemmar med frågor om de skolpolitiska förslag som riksdagens 
partier har lagt fram. Resultatet har vi nu sammanställt i en 
rapport som vi lanserade i februari. Med hjälp av era svar kommer
vi kunna se till att eleverna står i centrum i utbildningspolitiken 
inför valet.  

Tack för årsmötet 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som var med på Årsmöte21. 
Tack för era kloka inlägg, ivriga diskussioner och roliga samtal. 
Vi hoppas att ni kände er lika energifyllda och glada som vi efter 
helgen. Nu ser vi fram emot nästa stora nationella mötesplats: 
Upptakt22.   

Här hittar ni styrelsens protokoll 
från kvartalet.

125 382
elever har blivit 

medlemmar i en elevkår 
under året 

319
organisationer har blivit
medlemmar i Sveriges 

Elevkårer i år

Här hittar du en lista på våra medlemsorganisationer 

JOSEFINE FÄLTH, ORDFÖRANDE 

VINNARE AV ÅRETS 
VÄRVARTÄVLING

1:A PRIS Bio till ett värde av 25 000 kr. 

Vinnare 
ISH Student Union, Helsingborg 

Motivering 
ISH Student Union i Helsingborg har under tävlingsperioden 
ökat sitt medlemsantal med 198 procent! Elevkåren har lagt ned 
tid och energi på att nå ut till varje elev och se till att alla elever, 
oavsett modersmål, ska ha möjlighet att påverka sin skolgång. 

2:A PRIS Eventprylar till ett värde av 20 000 kr. 

Vinnare 
Kronhuskåren, Göteborg 

Motivering 
Kronhuskåren i Göteborg har under tävlingsperioden ökat sitt 
medlemsantal med 196 procent! Elevkåren har bland annat fokus- 
erat på att förenkla den praktiska processen för att bli medlem 
och anordnat tävlingar som ökat medlemsantalet men även 
stärkt sammanhållningen mellan elever. 

3:E PRIS Fika till ett värde av 15 000 kr. 

Vinnare 
Pauliskolans Elevkår Panthers, Malmö 

Motivering 
Pauliskolans Elevkår Panthers i Malmö har under tävlingsperi- 
oden ökat sitt medlemsantal med 98 procent! Elevkåren har 
efter en tids inaktivitet nu valt att satsa stort och har under året 
gått från cirka 80 medlemmar till över 600. Detta med hjälp av 
bland annat klassrumspresentationer och tävlingar. 

https://sverigeselevkarer.se/beslutsprotokoll
https://www.sverigeselevkarer.se/media/2314/q4_2021_medlemmar.pdf


Det fjärde och sista kvartalet är nu 
avslutat och det är en hel del som har 
hänt. Liksom i tidigare kvartal stämmer 
inte utfall överens med budget på grund 
av coronapandemin och att vi har varit
tvungna att genomföra en del av vår 
verksamhet digitalt istället för fysiskt.  

Under kvartalet genomfördes dock fysiska 
värvningsinsatser i varje region och det 
första fysiska nationella arrangemanget 
sedan pandemins start, Årsmöte21, 
ägde rum. Detta innebar att bland annat 
kostnader för resor, boende och mat 
ökade i förhållande till resten av året. 

Intäkterna för bidrag har under kvartal 
fyra ökat markant i jämförelse med tid-
igare kvartal till följd av sena bidragsbe-
slut och att en periodisering av bidrag 
jämnt under året inte varit möjlig. I övrigt 
har saker och ting rullat på väldigt bra 
och inget oförutsett har hänt. 

Vi har länge varnat för 
elevernas situation
Den 1 december 2021 släppte Skolinspektionen sin granskning av hur distansunder-
visningen har påverkat eleverna under covid-19-pandemin. Rapporten bekräftar 
Sveriges Elevkårers bild från de undersökningar organisationen gjort de senaste två åren. 

– Redan i maj 2020 släppte vi vår första undersökning som visade att elevernas kunskaper 
och mående påverkats negativt av distansundervisningen. Trots det valde regeringen 
att låta distansundervisningen fortgå, utan tydligt stöd till lärare och elever, säger 
Josefine Fälth, ordförande för Sveriges Elevkårer.

En av sakerna som Skolinspektionen menar har påverkat situationen negativt är det 
låga elevinflytandet. Eftersom lärare och skolledare inte frågat eleverna om deras 
upplevelse av distansundervisningen har det på många håll tagit tid innan det skett en 
förändring.

– När vi ställde frågan till gymnasieeleverna om hur det gick med distansundervisningen 
fick vi över 6 000 svar. Det är tydligt att det funnits ett behov av att få berätta om sin 
upplevelse. Eleverna är de som själva har bäst koll på vad de behöver.

Sveriges Elevkårers förslag på insatser för att kompensera för distansundervisningen:
  • Kartlägg varje elevs kunskaper. För att de extra insatserna ska bli träffsäkra  
   måste en diagnos ställas på var behoven är störst.
  • Ge extra stöd. Använd skolmiljarden till det den är avsedd för: extra stöd för att  
   säkerställa att eleverna får med sig de kunskaper de behöver för nästa steg i
   livet. Det kan vara extra resurser i ämnen där kunskapstappet visar sig vara  
   störst, läxhjälp eller nya chanser för den som missat de praktiska momenten  
   på ett yrkesprogram.
  • Stärk elevhälsan. Många har mått dåligt av distansundervisningen och för en  
   stor andel elever kommer också återgången till skolan att skapa psykisk ohälsa.  
   Här har elevhälsan en nyckelroll.
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Fler publiceringar 
från kvartalet hittar 
du här Här kan du fördjupa dig i ekonomin.

4:E PRIS Teknikpryl till ett värde av 5 000 kr. 

Vinnare 
Örkelljunga Utbildningscentrums Elevkår, Eket 
Elevkåren vid Ängelholms gymnasieskola, Ängelholm 
KTG elevkår, Sörberge 
Midgårds elevkår, Umeå 
Gunillakåren, Öckerö 

Motivering 
Gemensamt för elevkårerna som vunnit fjärde pris i Sveriges 
Elevkårers värvartävling är att de ansträngt sig med hjälp av 
bland annat sociala medier, tävlingar och event för att se till att 
så många elever på skolan som möjligt ska få möjlighet att bli 
medlemmar. 

BONUSPRIS Bio till ett värde av 15 000 kr. 

Vinnare 
Elevkåren von ProCivitas, Uppsala 
IHGR STUN, Partille 
Theta elevkår, Umeå 

Motivering 
Gemensamt för elevkårerna som vunnit bonuspris i Sveriges 
Elevkårers värvartävling är minst 100 procents anslutnings-
grad och ett systematiskt långsiktigt arbete för att rekrytera 
medlemmar. Dessa elevkårer har sett vikten av att lyssna in 
medlemmarna och erbjuda dem vad de vill ha. 

Region Nord på värvningsturné. 
Här på besök hos Kskåren.

Detta är en förkortad 
version av ett press-
meddelande från 2 
december 2021. Läs 
pressmeddelandet i 
sin helhet här. 

Bidrag 82%

Försäljning 6%

Övriga intäkter 8%

Serviceavtal 4%

INTÄKTER

Personalkostnader 50% 

Administration,  
teknik & kontor 12%

Resor, mat, boende &
övriga kostnader 28%

Marknadsföring 6% 

Ekonomi & 
rådgivning 4% 

UTGIFTER

https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/regeringsrapporter/2021/fjarr--och-distansundervisningens-konsekvenser/
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer/pressreleases/sveriges-elevkaarer-efter-skolinspektionens-granskning-vi-har-laenge-varnat-foer-elevernas-situation-3148209
https://www.sydsvenskan.se/2021-10-14/vi-som-foretrader-landets-skolelever-ger-partiledarna-underkant
https://www.dn.se/sverige/distansundervisning-bidragande-faktor-till-okad-polarisering-i-skolan/
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/samre-halsa-och-kunskapstapp-under-pandemin-hoppas-nya-skolministern-agerar
https://www.sverigeselevkarer.se/media/2313/q4_2021_ekonomi_tack.pdf
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Tack till alla 
som är med och 
finansierar elevers 
fria organisering!

Efter ett och ett halvt år av pandemi, 
stängda gymnasieskolor och inställda 
event, var det äntligen dags för Årsmöte21. 
Mötet ägde rum på Högskolan i Borås 
och 143 personer från 80 elevkårer deltog.
Helgen bjöd på utfrågning av styrelsen, 
val av ny valberedning och ivriga dis-
kussioner om förslag från styrelse och 
medlemmar.  

Under årsmötet togs bland annat beslut 
om att verka för att utveckla ett kostnads- 
fritt digitalt medlemskort och se över 
att rutinerna för hur elevkårernas med-

Årsmöte21 
i Borås 
Den 26 - 28 november arrangerades 
Sveriges Elevkårers årsmöte. Helgen 
var det första tillfället sedan 2019 där 
elevkårer från hela Sverige fick möjlig-
het att träffas.  

lemsförmåner tillgodoses när de byter
verksamhetsutvecklare. Men det som
flera av medlemmarna vi träffat uppskatt-
at framför allt är de nya bekantskaperna.  

– Det bästa har varit att få träffa andra 
elevkårer och få ta del av deras sätt att 
arbeta på och få nya idéer, säger Alice 
Rapp från Ingrid Segerstedts elevkår i 
Göteborg.  

Noel från Elevkåren di Procivitas i
Stockholm är av samma åsikt.  

– Det jag kommer att ta med mig mest 
är själva nätverkandet, säger han.  

På lördagskvällen tog Elevkårsgalan 
plats på Borås kongress. Det blev tre-
rätters middag, prisutdelning, framträd- 
anden av komikern Elinor Svensson och 
dans till det lokala bandet Mackan and 
Matthew.  

Alla beslut kan du läsa i 
årsmötesprotokollet.  

Guldgemet - Sveriges Elevkårers pris till 
elevkårerna delades i vanlig ordning ut under Elevkårsgalan.
Årets elevkår 2021 tilldelades Hvitfeldskas elevkår. Elevkåren 
Theta blev vinnare i kategorin Årets samhällsinsats och SÄG:s 
elevkår i Årets teamwork. Vinnarna får, förutom den stora 
äran, också priser i form av heldagar med spännande externa 
parter. Något vi ser fram emot att höra mer om. Stort grattis!

Från v. Alice Rapp, Ingrid Segerstedts elevkår och Maja Staxäng, 
Sigrid Rudebecks elevkår.

https://sverigeselevkarer.se/media/2281/a-rsmo-te21-protokoll.pdf
https://www.sverigeselevkarer.se/media/2313/q4_2021_ekonomi_tack.pdf

