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Våren har gått
i raketfart!

Här hittar ni styrelsens protokoll
från kvartalet.

Runt om i landet har ni arrangerat utsparkar, studentveckor,
politiska debatter och årsmöten. Vi i styrelsen vill tacka för ert
engagemang och gratulera er till ett välförtjänt sommarlov!
Under maj så arrangerade vi vårt nationella evenemang Upptakt
igen. Upptakt arrangerades i Blekinges kustpärla Karlskrona
och över 60 elevkårer deltog. Det kändes stort för styrelsen att
äntligen få samla elevkårerna igen för att umgås, prata drivkraft
och lyssna på inspirerade personer.
Vi hoppas att eventet bidrog med inspiration och att ni fick nya
bekantskaper och nya vänner som kan följa er genom livet. Vi
hoppas även att ni rekommenderar era efterträdare att delta
nästa år.
Kanske Upptakt även bidrog till att du fick upp ögonen för att
söka nationella förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevkårer.
Organisationen söker ny styrelse och revision och till det uppdraget krävs det engagerade elever som ni. När denna rapport
släpps så hoppas vi att valberedningen fått in en hel hög med
ansökningar.
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78 647
elever har blivit
medlemmar i en elevkår
hittills under året

263

organisationer har blivit
medlemmar i Sveriges
Elevkårer hittills i år

Här hittar du en lista på våra medlemsorganisationer

Ledarskapsprogrammet
Level Up
Nu är årets upplaga av Level Up igång
med en första träff i maj. De 18 deltagarna från Umeå i norr till Helsingborg
i söder sammanstrålade på kursgården
Två Skyttlar utanför Borås. Vi tog ett
snack med Hanna Lövehed från Sveriges
Elevkårer som koordinerar och utvecklar programmet.
Vad är tanken bakom Ledarskapsprogrammet Level Up ?
Av tradition så vet vi att elevrörelsen blir
starkare när ledarna i elevrörelsen får
träffa varandra, utbyta erfarenheter och
idéer och utvecklas tillsammans. Vi vet
också att det kontaktnät som deltagarna
får genom Level Up kommer vara en
ovärderlig resurs när de under året ska
utveckla sina elevkårer.
Vi tror att väldigt mycket i elevkårerna
börjar och slutar med deras ledarskap.
När ledarna känner sig trygga i deras

förmågor att bygga en stark grupp, skapa
tydlig delegering som motiverar och utvecklar sina styrelseledamöter, peka ut
en tydlig riktning för vad elevkåren ska
stå för och hur den ska uppfattas – då
blir elevkåren och de som valt att engagera sig i den både bättre och starkare.
Därför vill vi ge ordföranden och vice
ordföranden ett eget forum att tillsammans djupdyka i vad det kan innebära att
vara ledare, och ta några steg på vägen
till att hitta sig själva som det.

Fanns det något tema på detta
första tillfälle?
Det fanns inget speciellt tema för träffen,
utan vår föreläsare Eva P Svensson tog
upp flera ämnen som alla handlande
om att utveckla sin ledarskapsförmåga.
Deltagarna fick både lyssna på föreläsningar, men också arbeta själva i grupper och diskutera med varandra. Några
ämnen som togs upp under helgen var
ledarskapets kommunikation, olika lärarstilar samt feedback och återkoppling.

Var det något under träffen som du
upplever blev extra uppskattat?
Det var nog att deltagarna fick lära sig av
varandra, dela sina erfarenheter och se
hur andra leder och gör. På hemresan sa
flera att de lärt sig massor under helgen
och ser mycket framemot andra träffen
i september. Tills dess ska deltagarna
göra en uppgift och praktisera sina nya
kunskaper.

behöver olika saker. De har fått praktiska
ledarskapsteorier som går att tillämpa i
kårverksamheten.
En av deltagarna svarade på frågan såhär: "Motivation! Har aldrig vart så motiverad att jobba med kåren och göra
skillnad som jag är nu."

Vad tror du att deltagarna fått med
sig från helgen?
Jag hoppas, och tror, att deltagarna fått
lära sig mer om sitt ledarskap och hur
de kan utveckla sina kårer. Många tog
med sig hur de ska anpassa sitt ledarskap eftersom alla fungerar olika och
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Sveriges Elevkårer välkomnar
riksdagens beslut om yrkesprogrammen
Riksdagen har beslutat att
återinföra högskolebehörighet
på samtliga gymnasieprogram.
Ett viktigt första steg mot en
gymnasieskola som rustar
elever för framtiden, menar
Sveriges Elevkårer.
– Det här är ett viktigt beslut, inte bara för elever utan för hela samhället. Att ungdomar
väljer yrkesprogram är en förutsättning för att det ska finnas skickliga medarbetare för
arbetsmarknaden att rekrytera i framtiden, säger Josefine Fälth, ordförande i Sveriges
Elevkårer.
Sveriges Elevkårer har drivit frågan om att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet som standard, med möjlighet att välja bort den, under flera år. När man i
vintras lät gymnasieelever ranka skolpolitiska förslag fanns en bred majoritet för att
genomföra denna förändring.
– Det är ett stort ögonblick när man som 15-åring ska välja gymnasieutbildning. Särskilt
idag när vi vet att utvecklingen går fort och arbetsmarknaden förändras är det extra
viktigt att skolan öppnar dörrar och ger breda kunskaper för framtiden. Nu tror vi att
fler kommer att våga välja yrkesprogram igen och det är glädjande, säger Josefine
Fälth.
Sveriges Elevkårer välkomnar riksdagens beslut idag, men skickar med att problemen
med att för få väljer yrkesprogram inte är löst med denna förändring.
– Dagens beslut är ett bra första steg på vägen. Nu är ett stort hinder undanröjt men
för att yrkesprogrammen verkligen ska blomstra igen kommer det krävas mer. Studieoch yrkesvägledningen behöver stärkas, kvaliteten på yrkesprogrammen höjas och vi
tror också att staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen. Det är dyrt att ha
en plåtslagarutbildning, men vill vi ha plåtslagare i framtiden måste vi investera, säger
Josefine Fälth.
Detta är ett pressmeddelande som publicerades på Sveriges Elevkårers pressida
6 april 2022.
Fler publiceringar
från kvartalet hittar
du här

Blekinge Läns tidning

P4 Kalmar
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Under årets andra kvartal har organisationen kunnat återgå till ett mer normalt
arbetssätt jämfört med de senaste
kvartalens pandemipåverkade arbete.
Verksamheten har övergått till ett mer
fysiskt arbete där support till våra elevkårer i allt större utsträckning kunnat
ges på plats ute på skolorna. Detta är
något som speglas i ekonomin där de externa kostnaderna nu börjat gå tillbaka till
planerad budgetnivå. Inbetalningarna
ligger liksom första kvartalet en aning
högre än budgeterat.
Med organisationens möjlighet att föra
över medel från föregående år är kassaflödet fortsatt stabilt. En stabilitet som
även finns i kvartalets balansräkning.

Bidrag 86%
Övriga intäkter 9%
Serviceavtal 4%

INTÄKTER

Försäljning 1%

Personalkostnader 49%

UTGIFTER

Resor, mat, boende &
övriga kostnader 25%
Administration,
teknik & kontor 21%
Marknadsföring 3%
Ekonomi &
rådgivning 2%

Här kan du fördjupa dig i ekonomin.

ÄNTLIGEN UPPTAKT
I FYSISK FORM!
13 maj samlades representanter från 60 elevkårer för Upptakt22
i Karlskrona. Det blev tre inspirerande dagar intill havet på
Blekinge Tekniska Högskola (BTH).
Fredagen inleddes i vanlig ordning med mässa och lunch. Här
fick de 134 deltagarna chansen att prata med både utställare
och andra elevkårsaktiva. Dagen bjöd i övrigt på invigningstal av
bl.a. Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund
och föreläsningar av Försvarsmakten och Skolval 2022.
Konferenciererna Olivia Neib och Elsa Göthlin som båda arbetat
inom organisationen tidigare guidade oss på ett lättsamt sätt
genom helgens program och de många mingeltillfällena.
Mingel är något som tidigare deltagare önskat mer av och det
känns extra roligt att just detta år, vårt första fyskiska Upptakt
sedan 2019 kunna erbjuda det. Vikten av att träffas var något
som framgick vid samtal med deltagare på plats.
– Vad har varit roligast här i helgen?
– Umgås med alla, alla är så sociala och det är jättekul, och
man lär sig samtidigt så extremt mycket här.
Ville Björkén, NTI Gymnasiet i Umeå

Under lördagen fick vi ta del av intressanta föreläsningar av
Blekinge Läns Tidning, Arena Opinion och Magnus Hedberg.
På kvällen stod galamiddag på schemat med livespelning av det
lokala bandet Kvarteret och därefter dansgolv och eurovisionvisning för de intresserade.
Som avslut på denna helg modererade ordförande Josefine Fälth
en debatt mellan ungdomsförbunden och vi fick lyssna till en
föreläsning av Fredric Bohm. Sveriges Elevkårer vill säga ett
stort tack till alla deltagare och gäster för tre händelserika dagar.

Thea och Ville från
NTI Gymnasiet i Umeå
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Kickstarta läsåret med Sveriges Elevkårers digitala
evenemang Uppstart22, 7 september.
Gör din röst hörd på Kongress22, 25–27 november.
SVERIGESELEVKARER.SE
INFO@SVERIGESELEVKARER.SE
08-644 45 00

Tack till alla
som är med
och finansierar
elevers fria
organisering

