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  Sveriges Elevkårers 
 medlemmar

Vilket kvartal 
vi har haft!
Skolorna har startat igen efter sommaren och ni har kickat 
igång skolåret ordentligt med insparkar och elevkårsevent.

Valhöst  

September var en intensiv månad med både skolval och riksdags-
val. Det har varit så kul att se vilket enormt politiskt engagemang 
våra medlemmar har. Ni är framtiden. Nu har vi en ny regering 
på plats och vi ska göra allt vi kan för att lyfta skolfrågorna till 
toppen av den politiska agendan.

Medlemmen Maja Lapidus var en av två 
praktikanter för Sveriges Elevkårer 
under Almedalsveckan i juli.  

Vad fick du göra i Almedalen? 

– Upplägget var så att vi praktikanter 
fick följa med någon i styrelsen under 
dagarna. Det kunde vara allt ifrån att sitta 
med på möten och följa med på mingel. 
Jag var till exempel med Josefine Fälth 
en hel dag när hon hade möten med polit-
iker och andra opinionsbildare där jag 
bidrog med elevperspektivet. Det blev 
bra i kombination med Josefine som 
är expert på skolpolitiken och Sveriges 
Elevkårers påverkansarbete. Samtalet 
blev mer nyanserat.

Var det något möte som du minns 
särskilt?  

– Jag skulle säga att våra möten med 
andra ungdomsorganisationer var väldigt 
givande. Det var kul att träffa andra som 
jobbar på samma sätt och mot samma 
mål. Jag minns också vårt möte med ut-
bildningsutskottets ordförande Gunilla 

Kongress22 

Vi går nu in i det sista kvartalet med nuvarande styrelse och mig 
som ordförande. Den nya styrelsen väljs under Kongress22 där 
ni får vara med och rösta. Det ska bli så spännande att se vem 
som tar över facklan och fortsätter leda elevrörelsen framåt. 

Det är en spännande höst vi har framför oss och jag kommer 
att köra rätt in i kaklet. Hoppas ni gör detsamma! 

Här hittar ni styrelsens 
protokoll från kvartalet.

JOSEFINE FÄLTH, ORDFÖRANDE 

117339
elever har blivit 

medlemmar i en elevkår 
hittills under året 

305
organisationer har blivit
medlemmar i Sveriges 
Elevkårer hittills i år

Här hittar du en lista på våra medlemsorganisationer 

Svantorp. Det kändes som att hon verk-
ligen lyssnade på vad vi sa och tog åt sig. 

Vad tar du med dig för insikter och lär-
domar från din vecka i Almedalen?  

– Jag tror att den största insikten jag fick 
var vilket otroligt påverkansarbete Sve-
riges Elevkårer gör. Tidigare när jag har 
tänkt på elevkårer har jag tänkt att det är 

 ALMEDALEN – UR   
PRAKTIKANTENS  ÖGON

små föreningar som gör ett ganska litet 
och lättsamt arbete på deras skolor men 
efter Almedalen och allt jag fick uppleva 
har den synen verkligen förändrats. Nu 
förstår jag vilket otroligt jobb Sveriges 
Elevkårer, och i sin tur alla medlemmar, 
gör och vilken möjlighet vi har att påverka 
politiker och makthavare. 

Utifrån det du har berättat tolkar jag 
det som att du rekommenderar andra 
att söka praktik i Almedalen nästa år?  

– Ja absolut, det rekommenderar jag 
varmt! 

Maja Lapidus

Från v: Alva Hellstrand (ledamot), Josefine Fälth 
(ordförande), Embla Persson (andra vice ordför- 
ande) & Maja Lapidus under Almedalsveckan.

https://sverigeselevkarer.se/beslutsprotokoll
https://sverigeselevkarer.se/media/2448/q3_2022_medlemmar.pdf


För kvartal tre präglas starten av semes-
ter- och sommarlovstider vilket gör att 
kostnaderna ligger lågt i början av kvar-
talet. I mitten av augusti startades verk-
samheten upp igen, denna gång i ett fullt 
normalläge med full fysisk support ute 
på skolorna. Intäkterna ligger som för-
väntat under kvartalet, med några mindre 
avvikelser. Ser vi till kostnaderna har 
organisationen haft många nyanställda 
vilket gör att personalkostnader blir något 
högre än budgeterat. Då många är nya 
i sina tjänster genomförs budgeterade 
insatser inte i den utsträckning som vi 
budgeterat för vilket resulterar i lägre 
kostnader. Kassaflödet i organisationen 
är fortsatt stabilt, likaså kvartalets 
balansräkning.

"Ta bort möjligheten för skolor 
att välja elever baserat på kötid" 

KOLL PÅ MEDIA /                              MYNEWSDESK.COM/SE/SVERIGESELEVKARER KOLL PÅ EKONOMI /

Den svenska skolan är inte likvärdig och dagens fria skolval är en av orsakerna. 
Möjligheten att välja skola är i grunden bra men dagens skolvalssystem måste 
reformeras, skriver företrädare för lärar- och skolledarfacken, Sveriges Elevkårer 
och Sveriges Elevråd.

Det råder bred konsensus, både hos svenskarna i stort och bland våra politiker, om 
att skolan inte är likvärdig. Det innebär att samhället har misslyckats med att skapa 
en skola som utjämnar orättvisor och ger alla barn likvärdiga och goda möjligheter att 
lyckas i livet. Orsakerna till misslyckandet är flera, en av dem är hur dagens skolval är 
utformat. 

Detta är mycket allvarligt då vi faktiskt har en tvingande skolplikt. Alla barn och unga i 
Sverige måste genomgå en skolutbildning. 

Många föräldrar ställer i dag sina barn i en eller flera skolköer redan när barnen är 
små. Det är många gånger det enda sättet att komma åt en eftertraktad skolplats när 
barnen ska börja första klass. Samtidigt innebär det att skolvalet blir ett val för föräld-
rarna och inte för eleverna. När en individs unika behov och intressen väl har tagit form 
är det ofta redan för sent att få en plats på många skolor. Systemet är orättvist och 
skapar onödig stress hos föräldrar och barn. 

Utbildningsmässigt försprång 

Det är väl belagt att resursstarka föräldrar tenderar att välja skola i betydlig högre ut-
sträckning än andra. Deras barn ges därmed ett utbildningsmässigt försprång medan 
andra hamnar på efterkälken redan innan de hinner börja skolan. Skolvalet, som det 
ser ut i dag, förstärker därmed redan existerande skillnader mellan skolor och mellan 
elever och motverkar skolans kompensatoriska funktion. Resultatet är att segrega-
tionen ökar i skolan i stället för tvärtom – något som också försvårar lärarnas och 
skolledarnas uppdrag.

Detta är en förkortad version av en debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten 
20 september 2022.

Här kan du fördjupa dig i ekonomin.

Bidrag 83%

Serviceavtal 4%

Övriga intäkter 11%

Försäljning 2%

Personalkostnader 53% 

Administration,  
teknik & kontor 15%

Resor, mat, boende &
övriga kostnader 25%

Ekonomi & 
rådgivning 3%   

Marknadsföring 2%  

Johanna Jaara Åstrand, 
ordförande Lärarförbundet 

Åsa Fahlén, 
ordförande Lärarnas Riksförbund 

Matz Nilsson, 
ordförande Sveriges Skolledarförbund 

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, 
ordförande Lärarförbundet Skolledare 

Josefine Fälth, 
ordförande Sveriges Elevkårer 

Lilian Helgason, 
ordförande Sveriges Elevråd

Egen bildsättning.

Tack till 
alla som är 

med och 
finansierar 
elevers fria 

organisering
KOLL PÅ KALENDERN /

• Kongress22, 25–27 november i Norrköping. 
 All information om helgen hittar du här.
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http://mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer
https://www.gp.se/debatt/ta-bort-m%C3%B6jligheten-f%C3%B6r-skolor-att-v%C3%A4lja-elever-baserat-p%C3%A5-k%C3%B6tid-1.81396120
https://sverigeselevkarer.se/media/2447/q3_2022_ekonomi_tack.pdf
https://sverigeselevkarer.se/media/2447/q3_2022_ekonomi_tack.pdf
https://sverigeselevkarer.se/event/kongress22
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/ordningslyft-faar-mothugg-saknar-stod-i-lagen
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/m-storst-i-skolvalet-s-misslyckas-med-att-naa-ut-till-unga?toke=55ae499123624896b087992d4c7e6254
https://www.lararen.se/chefochledarskap/skolval/samarbete-med-skolledare-avgorande-for-gymnasieelever
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Uppstart22 
- en succé för 
andra året i rad 
I september var det återigen dags för vårt digitala event Uppstart,
som genomfördes för andra året i rad. Eventet hålls digitalt för 
att vara tillgängligt för alla medlemsorganisationer. Uppstart 
är uppbyggt i tre block: en mingeldel, en workshop och slutligen 
samtal med styrelsen.

Årets workshop handlade om representation och hur en elevkår 
kan växa sig starkare genom att representera en så stor del 
av skolans elever som möjligt. Svaren från utvärderingarna av 
Uppstart22 visar tydligt att workshopen samt möjligheten att få 
prata med styrelsen var de mest uppskattade delarna av eventet.

SAMTAL OM ELEV-
RÖRELSEN I NEW YORK
I september befann sig ordförande Josefine Fälth i New York tillsammans med ett 
flertal andra ungdomsorganisationer. Värd för resan var UNICEF som hade bjudit in 
till en vecka med temat utbildning, elevrörelsen och psykisk ohälsa bland unga.

– Vi vet sedan tidigare att våra medlemmar uppskattar att få 
möjlighet att prata med vår styrelse. Att se att workshopen också 
var uppskattad blir extra roligt eftersom den behandlade ett så 
viktigt ämne, säger Rebecka Madsen, projektchef på Sveriges 
Elevkårer.  

Eventet genomfördes nästan felfritt, med undantag för lite teknik- 
strul som kortade ner eventets mingeldel.  

– Det var tråkigt att inte kunna erbjuda så mycket mingeltid som 
tänkt. Det är sällan alla elevkårer från hela landet får ett tillfälle 
att mötas vilket gör att minglet blir extra viktigt under event som 
dessa.  

Trots detta är Rebecka Madsen nöjd med eventet. 

– Teknikstrulet visar bara på att hur mycket man än förbereder 
sig finns det alltid saker som inte går att kontrollera. Saker händer 
helt enkelt! 

– Jag blev så stolt när jag fick berätta
om våra starka och engagerade elev-
kårer och återigen fick jag det bekräftat 
att elevrörelsen i Sverige är unik, säger 
Josefine Fälth. 

Utöver veckans samtal och workshops 
besökte Josefine FN:s huvudkontor till-
sammans med resten av gänget. Där 
diskuterades mänskliga rättigheter, med 
fokus på barn och ungas rätt i samhället.                                                  

Josefine Fälth & 
Elias Fjellander, 

förbundsordförande
RFSL Ungdom 

Vice ordförande
Pelle Enocsson

Från v: Jacob Clarin (fd. vice ordförande),
Rebecka Madsen (projektchef), 
Pelle Enocsson (vice ordförande) &
Lina Barthelson (projektledare)


