Rapport till
Sveriges Elevkårers
medlemmar

Q1.22
Välkommen till
elevrörelsen!
Vilken rivstart det varit på året. Runt om i landet har ni hållit
årsmöten och överlämningar till nya förtroendevalda. Vi i styrelsen vill gratulera alla till förtroendet och välkomna er till elevrörelsen. Jag ser fram emot att följa er resa!
I februari lanserade vi vår rapport “Lyssna på eleverna” där fler
än 12 000 av er medlemmar tyckt till om riksdagspartiernas
skolpolitik. I rapporten kan man se att det ni tycker är viktigast
för en bra skola inte alltid stämmer överens med vilka frågor
som lyfts mest i den politiska debatten.
Vi hoppas att rapporten ska motivera landets politiker att driva
era frågor om utbildade lärare, en starkare elevhälsa och större
elevinflytande. Jag har personligen lämnat över rapporten till
bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och kommer
att fortsätta lyfta den även under årets Almedalsvecka.
Slutligen vill jag skicka en eloge till Malmö Latins elevkår som
efter den fruktansvärda attacken mot två lärare på deras skola

lyckades samla elever, skolpersonal och Malmöbor i sin sorg.
Ni visade att elevkåren bidrar till en tryggare och starkare
skola
Här hittar ni styrelsens protokoll
från kvartalet.

JOSEFINE FÄLTH, ORDFÖRANDE

64 230
elever har blivit
medlemmar i en elevkår
hittills under året

135

organisationer har blivit
medlemmar i Sveriges
Elevkårer hittills i år

Här hittar du en lista på våra medlemsorganisationer

Ny rapport:
12 000 elever
recenserar
partiernas
skolpolitik
Låt bli att sänka betygsåldern och gör
inte skoldagarna längre. Satsa istället
på lärarna och elevhälsan. Den skolpolitiska debatten fick underkänt när
över 12 000 elever tyckte till om riksdagspartiernas förslag för skolan.
I slutet på november 2021 skickade Sveriges
Elevkårer ut en undersökning till er medlemmar för att ta reda på vad ni tycker om
riksdagspartiernas skolpolitiska förslag.
Över 12 000 gymnasieelever från hela
Sverige besvarade enkäten. Svaren sammanställdes sedan i en rapport som lanserades den 18 februari.
– Att så många av er tog er tiden att
besvara vår enkät visar verkligen att ni
bryr er och har åsikter om skolan, säger
Sveriges Elevkårers ordförande Josefine
Fälth.

Rapporten presenterades i TV4 Nyhetsmorgon, i P3 Nyheter och i tidningen
Altinget. Ordförande Josefine Fälth har
även personligen lämnat över rapporten
till bland andra skolminister Lina Axelsson
Kihlblom (S) och Moderaternas skolpolitiska talesperson Lars Hjälmered.
– Det vi har kunnat se är att synen på vad
som är bra för skolan skiljer sig mellan
politiker och elever. Flera förslag som
fått stort utrymme i den politiska debatten
menar ni elever skulle vara skadliga för
skolan om de gick igenom. En övervägande majoritet tycker till exempel att
skolan skulle bli sämre om skoldagarna
förlängdes, betygsåldern sänktes eller
studentexamen med examensprov infördes.
Enligt gymnasieeleverna är det mer
inflytande, starkare elevhälsa och utbildade lärare med höjda löner som är
de viktigaste förslagen för att förbättra
skolan. I frisvaren nämns bland annat
behov av att hantera den utbredda psykiska ohälsan bland unga och förslag på
att förändra betygssystemet som skapar
stress och oro.
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– Vi vet att pandemin har varit enormt tuff
för våra medlemmar. Med den här rapporten har jag fått ett jättebra underlag
att använda i det politiska påverkansarbetet. Jag kommer att ägna det här året åt
att se till att de politiska partierna verkligen lyssnar, säger Josefin Fälth.
Läs rapporten ”Lyssna på eleverna”.

KOLL PÅ MEDIA /
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”Inför psykisk
hälsa på
skolschemat”

Liksom tidigare år är intäkterna från
bidrag högre än det vi planerat för i budgeten. Detta eftersom vi väljer att planera
säkert när det kommer till ekonomin för
året.

Trigger warning: Självmord

Egen bildsättning

Företrädare för 16 organisationer: Varannan svensk 15-åring lider av psykiska besvär.
Insatser skulle behövas redan innan problemen vuxit sig ohanterliga. Psykisk hälsa
borde ta plats i skolan på samma sätt som fysisk hälsa.
Den drastiska ökningen av psykiska besvär bland barn och unga måste stoppas. I dag
lider varannan svensk 15-åring av psykiska besvär – en fördubbling sedan mätningarna
började på 1980-talet. Trots en viss minskning av antalet självmord i befolkningen ses
ingen minskning alls i åldern 15–24 år och självmord förblir den enskilt vanligaste
dödsorsaken bland unga. Det är en djup tragedi och ett samhällsmisslyckande när ett
ungt liv släcks till följd av självmord. Att drabbas av psykisk ohälsa i unga år ökar också
risken för långvariga negativa konsekvenser så som hemmasittande, socialt utanförskap, framtida ohälsa och missbruk.
Alla elever i grundskolan och gymnasiet måste få undervisning i psykisk hälsa under
skoltid. För att insatsen ska ge önskat resultat krävs det att:

• Undervisningen genomförs av personal med rätt kompetens.
• Metoderna är förankrade i forskning. Exempelvis i form av åldersanpassade

		

KOLL PÅ EKONOMI /

program som går att justera efter skolans lokala behov.

Organisationen arbetade digitalt i början
av året på grund av pandemirestriktionerna. Det innebar att verksamheten inte
kostade lika mycket som den brukar.
I början av mars kunde vi börja träffa
elevkårer fysiskt igen.
Kassaflödet håller sig fortsatt stabilt. Vi
har även i år fått spara över medel från
2021 till 2022 och använda dessa under
detta verksamhetsår. Balansen håller sig
stabil och inget märkvärdigt har skett där.

Bidrag 86%
Övriga intäkter 8%
Serviceavtal 5%
Försäljning 1%

• Skolorna får tillgång till de resurser och material som behövs för att genom	
		föra undervisningen.
Vuxenvärldens främsta uppgift gentemot barn och unga borde vara att säkra deras förutsättningar för psykiskt välbefinnande och ett gott liv. Svensk skola kan bli världsledande
genom att utgöra ett hälsofrämjande nav som rustar barn och unga för att möta livets
upp- och nedgångar. Vi ser fram emot ett svar från både regeringen, Skolverket, Sveriges
kommuner och regioner och – inte minst inför det stundande valet – våra riksdagspartier. Vilket parti blir först med vallöftet om att sätta psykisk hälsa på schemat?
Pernilla Baralt, generalsekreterare Unicef Sverige. Klas Bergling, grundare Tim Bergling Foundation. Rickard
Bracken, generalsekreterare Suicide Zero. Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening. Heike Erkers,
förbundsordförande Akademikerförbundet SSR. Josefine Fälth, ordförande Sveriges elevkårer. Eva Glückman,
generalsekreterare Tjejzonen. Pernilla Gudmundsson, ordförande Svenska skolläkarföreningen. Lilian Helgason,
ordförande, Sveriges elevråd. Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris. Ulla-Maija Madison, ordförande
Sveriges skolkuratorers förening. Susann Magnusson, ordförande Riksföreningen för skolsköterskor. Karin
Schulz, generalsekreterare Mind. Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund. Lena Svedjehed,
ordförande Psykologer i förskola och skola. Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen.

Detta är en förkortad version av en debattartikel som publicerades i DN 22 februari 2022.
Fler publiceringar
från kvartalet hittar
du här

Sydsvenskan

TV4 Nyhetsmorgon

INTÄKTER

Personalkostnader 67%
Resor, mat, boende &
övriga kostnader 15%
Administration,
teknik & kontor 12%

UTGIFTER

Marknadsföring 3%
Ekonomi &
rådgivning 3%

Här kan du fördjupa dig i ekonomin.

Ny Valberedning!
Under Sveriges Elevkårers Årsmöte21
valdes en ny valberedning för mandatperioden 2022–2023. Deras jobb i år är
att hitta och presentera kandidater till
styrelsen som ska röstas fram av er
medlemmar under Kongress22.
Sugen på att kandidera? Håll utkik på
hemsidan!

Från vänster: Ester Cortes
(ledamot), Eskil Brinkmann
(ledamot), Richard Wahlström
(ordförande), Amanda Tångring
(ledamot) och Selma Dahlgren
(ledamot).

ÅRSMÖTESUTBILDNING I REGION ÖST
De allra flesta elevkårer och elevråd arrangerar sina årsmöten
i början på året. Därför bjöd Region öst in sina medlemmar till
en Årsmötesdag i början på februari.
Årsmötesdagen som arrangerades digitalt från huvudkontoret
i Stockholm bestod av praktisk information om hur man planerar och genomför ett årsmöte, diskussionsfrågor och en
workshop. I slutet av utbildningen arrangerades en poängjakt.
– Syftet med Årsmötesdagen var att slå flera flugor i en smäll
och utbilda flera intresserade elevkårer och elevråd under
samma tillfälle. Vi ville även öka gemenskapen mellan våra
elevkårer och elevråd i regionen, och uppmuntra dem till att
självständigt planera sitt årsmöte, säger Kevin Yiemsathit som
är verksamhetsutvecklare i Region öst.
Hur gick det?
– Det gick bra! Utbildningen flöt på väldigt bra med Carl och
Hanna i spetsen som föreläsare. Vi visste att tiden ställde till det
för vissa och därför tillät vi att deltagarna när som helst kunde
droppa in om man slutade skolan senare. Vi hade det väldigt kul
och vi ser framemot att få köra fler arrangemang snart igen!
Carl Hammarskiöld,
verksamhetsutvecklare

Tack till alla
som är med
och finansierar
elevers fria
organisering
KOLL PÅ KALENDERN /
Upptakt22, 13–15 maj i Karlskrona på Blekinge
Tekniska Högskola. Information om eventet hittar
du här: sverigeselevkarer.se/event/upptakt22

PLANERA
ELEVKÅRSÅRET

Med Sveriges Elevkårers
kalender 2022.

Få en överblick över året och planera
in era aktiviteter i elevkåren. Be er
verksamhetsutvecklare om ett exemplar i storlek 70 x 100 cm eller
skriv ut en egen i A3-format. Finns
på hemsidan >>>> Här!
SVERIGESELEVKARER.SE
INFO@SVERIGESELEVKARER.SE
08-644 45 00

Kevin Yiemsathit,
verksamhetsutvecklare

