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Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbets- 
organisationen Uppsalas Elevråd 2014-2015 
 
Förslag till beslut 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden besluta:  
 
att   godkänna redovisning från Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd samt,  
 
att   nuvarande överenskommelse med  Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd förlängs  
        för perioden 2014-08-01 – 2015-07-31. 
 
att  fastställa verksamhetsbidraget för perioden 2014-08-01 – 2015-07-31 till 420 tkr. 
 
Bakgrund 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd, har för perioden 2010-08-01 – 2014-07-31 
en överenskommelse med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om verksamhetsbidrag. 
Genomförda aktiviteter och prestationer och dess resultat i relation till av nämnden godkänd 
verksamhetsbeskrivning och handlingsplan, har av organisationen kontinuerligt redovisats till 
nämnden.  
 
Sammanfattning 
Kontoret föreslår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förlänger överenskommelsen 
med Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd, och att verksamhetsbidrag beviljas för 
perioden 2014-08-01 till 2015-07-31.  
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
Jan Holmlund 
Tf Direktör   
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Uppsalas Elevkårer 

Uppsalas Elevkårer är en ideell organisation av och för elevkårerna och elevråden i 
Uppsala. Organisationens syfte är att skapa förutsättningar för 
medlemsorganisationerna att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar på 
skolan. Uppsalas Elevkårer har ett tätt samarbete med Sveriges Elevkårer. 

Sveriges Elevkårer 

Sveriges Elevkårer organiserar elevkårerna i Sverige och vårt mål är att skapa en mer 
givande skoltid för Sveriges elever. 

Sveriges Elevkårer är elevkårerna i Sverige - inget mer, inget mindre. 

Sveriges Elevkårer 
Malmgårdsvägen 63 
116 38 Stockholm 

08-644 45 00 
wvAV.sverigeselevkarer.se 
info @sveriges elevkar er .se 
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Insatser kopplat till avtalets uppsatta mål under 2012-2014 

Verksamhetsutvecklare 

Uppsalas Elevkårers, genom Sveriges Elevkårers, tjänstemän som arbetar med att 
stödja och utveckla elevkårer ute på skolorna kallas för Verksamhetsutvecklare, 
Arbetet genomförs bland annat genom föreläsningar och utbildningar av större eller 
mindre grupper elever och genom enskilda samtal. Syftet med arbetet är att utveckla 
elevkårernas styrelser, utskott och kommittéer och den verksamhet de bedriver. 
Därmed leder verksamhetsutvecklarens arbete til l att de elevledda organisationerna 
och dess verksamhet får en kontinuerlig och bestående struktur. 

Verksamhetsutvecklare i Uppsala har mellan 2012 och 2014 varit Anton Bernhardt 
Hjelm följt av Daniel Saadat (övre grundskolan) och Tove Henriksson som 
efterträddes av Klas Wetterberg (gymnasiet). 

Sveriges Elevkårer 
Malmgårdsvägen 63 
116 38 Stockholm 

08-644 45 00 
www.sverigeselevkarer.se 
info @ sveriges elevkårer. s e 
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Insatser kopplat till Må! 1 

"Elevkårerna och elevråden ska öka sitt medlemsantal" 

Övergripande kommentar: 

Elevkårerna på Uppsalas gymnasieskolor har visat en tydlig tillväxt i 
medlemsantal mellan 2012 och 2014. Uppsalas olika elevorganisationer har under 
avtalsperioden sammanlagt ökat med ug% i antal medlemmar och den ökade 
anslutningsgraden har lagt en grund för stabilare organisationer. 

1. Utbildning i medlemsvärvning samt forum för erfarenhetsutbyte 

En utbildning i medlemsvärvning och välkomstverksamhet hölls den 23 maj 2013. 
Under den interaktiva utbildningen fick eleverna utbyta idéer om hur 
medlemsvärvning kan genomföras och hur medlemsbasen breddas. Målet med 
utbildningen var att elevkårerna skulle lära sig vikten av en stor medlemsbas bland 
eleverna på skolan, samt hur man kan kombinera stora delar av medlemsvärvningen 
med en bra välkomstverksamhet för skolans nya elever i årskurs ett. Dessutom 
uppmanades elevkårerna att sprida ut medlemsvärvningen sett över året, istället för 
aggressiv, kortsiktig värvning som tidigare år. 

Se bilaga 2 för statistisk gällande deltagande på Medlemsvärvningsutbildningen. 

2. Rådgivande samtal kring medlemsvärvning 

Under avtalsperioden, i synnerhet under hösten 2012 och 2013, har rådgivande 
samtal om medlemsvärvning med samtliga elevkårer genomförts. Där har de fått råd 
om exempelvis hur de medlemsvärvar, hur medlemskapet i elevkåren kan utvecklas 
och hur de hanterar medlemssystemet. Mycket fokus har legat kring att öka 
elevkårernas förståelse av begreppet medlemsvärde och att hitta innovativa sätt att 
värva. 

Se bilaga iför statistisk gällande rådgivande samtal. 

3, Tillhandahålla relevant material och medlemssystem 

Samtliga elevkårer har tillgång til l Sveriges Elevkårers medlemssystem, eBas, och har 
vid behov fått hjälp att lära sig hantera systemet. 

Se bilaga lför statistik över elevkårernas medlemsantal. 

Sveriges Elevkårer 
Malmgårdsvägen 63 
116 38 Stockholm 

08-644 45 00 
www.sverigeselevkarer.se 
info@sverigeselevkarer.se 
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Jensen Uppsalas Elevkårs snygga medlemskort 

Sveriges Elevkårer 
Malmgårdsvägen 63 
116 38 Stockholm 

08-644 45 00 
www.sverigeselevkarer.se 
info@sverigeselevkarer .se 
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Insatser kopplat till Mål 2 
"Stödja och hjälpa elevkårerna och elevråden att bygga och 
upprätthålla stabila organisationer." 

Övergripande kommentar: 

Starkare, medlemsstyrda, elevorganisationer växer på gymnasieskolorna i 
Uppsala. Sedan avtalsperioden inleddes har 8 elevråd ombildats till elevkårer och 
ett flertal elevkårer har etablerat välfungerade utskott med aktiva medlemmar. 
Elevkårerna har en säkrare tillväxt och lyckas med fler involverade medlemmar 
säkerställa demokratiska processer. 

1 . Årsmötesutbildningar 

I enlighet med avtalet har vi under 2012-2013 den 7 februari 2013 hållit en 
gemensam årsmötesutbildning för elevkårerna i Uppsala. Utbildningen handlade om 
varför elevkåren ska ha årsmöten, vad ett årsmöte behandlar, hur ett årsmöte går till 
och hur de bäst far medlemmarna att komma till årsmötet och påverka sin elevkår. 
Under kurstillfället hölls en fikapaus med möjlighet för elevkårerna att utbyta idéer 
och erfarenheter med varandra. 
Ytterligare en årsmötesutbildning hölls den 23 januari 2014 där 
verksamhetsutvecklarna iscensatte ett årsmöte och lät elevkårerna och elevråden 
lyfta vanliga frågor och eventuella problem. 

Se bilaga 2 för statistisk gällande deltagare på utbildningarna. 

Fyrisskolans elevkårsordförande Melina Åhlenius på elevkårens årsmöte 

Sveriges Elevkårer 
Malmgårdsvägen 63 
116 38 Stockholm 

08-644 45 0 0  

wvw.sverigeselevkarer.se 
info @ sver igeselevkarer. se 
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2. Ekonomiutbildning 

I enlighet med avtalet har vi under 2012-2013 den 16 oktober 2012 hållit en 
gemensam ekonomiutbildning för elevkårerna i Uppsala, som bestod av ett pass om 
ekonomi och ett pass om serviceverksamhet och varumärke. Utbildningens 
ekonomidel handlade om grundläggande ekonomi i en ideell förening och hur 
elevkåren bäst förvaltar sina tillgångar. Mellan passen hölls ett mingel mellan 
elevkårerna på gymnasieskolan och. elevråden på grundskolan där elevkårerna gavs i 
uppdrag att berätta om sin verksamhet för elevråden. Elevråden i sin tur fick i 
uppgift att samla på sig så många goda exempel från elevkårerna som möjligt och 
sedan presentera dem i helgrupp. På så vis kunde grundskole- och gymnasieeleverna 
utbyta idéer och erfarenheter med varandra. 

Se bilaga 2 för statistisk gällande deltagare från gymnasieskolornas elevkårer på utbildningen. 

3. Ekonomiutbildning del 2 

Under vårterminen 2014 kompletterades den tidigare, förvaltningsfokuserade, 
ekonomiutbildningen med en ny utbildning om hur elevkåren kan öka sin 
omsättning och hitta fler bidragsgivare samt sponsorer. Elevkårerna fick sitta i 
bikupor där man pratade om krav och förväntningar på externa finansiärer och 
resultaten redovisades senare i helgrupp. 

Se bilaga 2för statistisk gällande deltagare från gymnasieskolornas elevkårer på utbildningen. 

4. Utskottsworkshop 

Utöver de krav som finns i avtalet har vi den 5 september 2013 hållit en gemensam 
utskottsutbildning för de elevkårer som kunde gynnas av insatsen. För många 
elevkårer handlar nästa steg i utvecklingen om att tackla begränsningarna som 
uppstår när ett fåtal personer får för många och stora uppgifter. Utskotten, den -
operativa kroppen under styrelsen, har därför börjat utvecklas allteftersom ett behov 
för det uppstår. Under workshopen fick elevkårerna utbyta idéer och deras 
respektive utskottssituation fick bli utgångspunkten för alla diskussioner. 
Verksamhetsutvecklaren gick igenom grundläggande teorier och elevkårerna 
arbetade i blandade grupper kring olika scenarier som kan uppstå vid 
utskottshantering. 

Se bilaga 2för statistisk gällande deltagare fi-ån gymnasieskolornas elevkårer på utbildningen. 

5. Styrelseutbildning 

En styrelseutbildning är en utbildning på skolan för elevkårens styrelse och syftar till 
att utveckla organisationens verksamhet, organisation, aktiva och medlemmar. 
Under utbildningen behandlas styrelsens ansvar och skyldigheter gentemot 
organisationen och sina medlemmar. Vidare avhandlas organisationens 
demokratiska struktur och vikten av korrekta och välbesökta årsmöten. Under 
utbildningen diskuteras även de olika typerna av verksamhetsområden elevkåren kan 
ha, här lyfts även vikten av att ha en bred och välbalanserad verksamhet inom 
organisationen fram, En del av utbildningstiden ägnas åt vikten av att ha en stor 
medlemsbas på skolan och hur styrelsen kan arbete för att nå detta. 

Sveriges Elevkårer 
Malmgårdsvägen 63 
116 38 Stockholm 

08-644 45 00 
www.sverigeselevkarer.se 
info @ sverigeselevkarer.se 
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Sedan början av höstterminen 2012 har nästan alla medlemmar i Uppsala fått en 
styrelseutbildning. Styrelseutbildningen säkerställer att de som leder elevkåren 
förstår grundläggande associationsrätt, administration, medlemsanpassning och 
projektplanering. 

Se bilaga 1 för statistisk gällande styrelseutbildningar, 

6. Rådgivande samtal och stöd vid årsmöte -> vid behov agera mötesordförande 

Inför och under elevkårernas årsmöten har de vid behov fått stöd av sin 
verksamhetsutvecklare. Verksamhetsutvecklaren har varit mötesordförande eller 
mötessekreterare vid förfrågan från elevkårerna samt bistått dem med råd om 
exempelvis valberedning och skrivande av årsmöteshandlingar. 

7. Ledarskapsutbildning 

En viktig del i att stärka organisationen hos de alltjämt växande elevkårerna är ett 
gott ledarskap. Verksamhetsutvecklarna höll därför i en ledarskapsutbildning under 
Uppsalas Elevkårers ordförandeträff den 6 november 2013. Dessutom bjöd 
Verksamhetsutvecklarna in en extern föreläsare som studerar sociologi på Uppsalas 
Universitet t i l l evenemanget. Båda föreläsningarna gav grundläggande tips om hur 
man bättre förvaltar och leder en grupp. Genom mingel, diskussionsövningar och 
öppna frågor fick presidierna sedan tillämpa kunskapen på sina egna elevkårer och 
föreläsningarna fick enastående respons. 

Se bilaga 4för utvärderingsresultat av ledarskapsutbildningarna. 

Extern föreläsare Carl Öhman berättar för elevkårspresidierna om riktning och funktion 

8. Tillhandahålla relevant material 
Verksamhetsutvecklaren har vid behov tillhandahållit material till elevkårerna för att 
de ska kunna bygga och upprätthålla sina organisationer. Exempel på material som 
har delats ut är guide för ekonomiansvarig, årsmötesguide och exempelprotokoll för 
årsmöte eller firmateckning. 

Sveriges Elevkårer 
Malmgårdsvägen 63 
116 38 Stockholm 

08-644 45 00 
www.sverigeselevkarer.se 
info @sverigeselevkarer.se 



2014-05-18 
Sida 10 av 18 

Insatser kopplade till mål 3 
"Förbättra och utveckla verksamheterna samt skapa forum för samarbete och 
utbyte för att öka kvaliteten på verksamheterna som bedrivs." 

Övergripande kommentar: 

Uppsalas Elevkårer har under avtalsperioden sett ett starkt ökat samarbete mellan 
elevkårerna i regionen. Ordföranden och styrelser över hela Uppsala har börjat. 
samverka och deras sammanhållning märks tydligast på sociala medier samt på 
nationella arrangemang dör Uppsalas representanter framstår som en enad front. 
Det har lett till ett ökat idéutbyte gällande verksamheter och bäW'e samarbeten 
skolorna emellan. Genom ökat samarbete och öppnare kommunikation elevkårer 
sinsemellan har verksamheten i Uppsala utvecklats kraftigt 

1. Styrelseutbildningar 
Sedan början av höstterminen 2012 har merparten av medlemsorganisationerna i 
Uppsala fått en styrelseutbildning, de flesta fler än en utbildning. 

Se bilaga 1 för deltagarstatistisk. 

2. Skrytdagen 
Den 5 december 2013 arrangerade verksamhetsutvecklarna tillsammans med 
Uppsalas Elevkårers styrelse den mest välbesökta Skrytdagen någonsin. Konceptet 
Skrytdagen går ut på att varje elevkår får framhäva sin allra bästa verksamhet och på 
sätt kan man inspirera varandra. Under hela evenemanget ingick dessutom 
deltagarna i blandade grupper där man fick göra samarbetsövningar som relaterade 
till elevkårernas verksamhet på ett eller annat sätt. Evenemanget var varmt 
uppskattat och fick elevorganisationerna på högstadiet och gymnasiet att samarbeta i 
högre utsträckning än vad vi tidigare har sett. 

Se bilaga 2 för statistik gällande deltagare på Skrytdagen 2013. 

3. Forum 
Under 2012-2014 har flera gemensamma forum erbjudits elevkårerna och elevråden 
i Uppsala. De lokala kurserna hålls gemensamt och skapar därmed ett gemensamt 
forum för alla deltagare. Under teserna hålls alltid en paus med tillfälle för 
erfarenhetsutbyte. 

Uppsalas Elevkårers årsmöte har också genomförts två gånger sedan 
början av avtalsperioden, och fyller en viktig funktion som gemensamt forum för 
elevkårerna i Uppsala. Det är en möjlighet att träffa de andra elevkårsaktiva och 
samtala kring erfarenheter och gemensamma frågor. Framförallt sedan årsskiftet 
12/13 har de lokala träffarna som erbjudits varit mycket populära med ett snitt på 
tjugo besökare åt gången. 

Se bilaga 2 för statistisk gällande utbildningar och Uppsalas Elevkårers årsmöte. 

4 . Tillhandahålla relevant material 
Elevkåren får såväl böcker som guider av verksamhetsutvecklaren. Samtliga 
elevkårer har fått fyra häften som sammanfattai" hur en elevkår bäst bedrivs samt fått 

Sveriges Elevkårer 
Malmgårdsvägen 63 
116 38 Stockholm 

08-644 45 00 
www.sverigeselevkarer.se 
info@sverigeselevkarer.se 
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boken Guiden som ger bra exempel på verksamhet. Vidare ges elevkårerna material, 
guider och exempel efter behov så att de kan utveckla sin verksamhet. Exempel på 
sådant är guide til l ekonomiansvarig, exempel på projektplaneringar, 
exempelprotokoll med mera. 

Celsius Elevkårs nyvalda styrelse presenteras efter ett årsmöte med 70 röstberättigade medlemmar 

Sveriges Elevkårer 
Malmgårdsvägen 63 
116 38 Stockholm 

08-644 45 00 
wwwr.sverigeselevkarer.se 
info@sverigeselevkarer.se 
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Insatser kopplade till mål 4.1 
"Arbeta med att utforma strukturer för hur elevkårerna och 
elevråden kan arbeta med elevinflytande på ett effektivt och 
tillfredställande sätt samt skapa ett forum för elevrådsstödjare där -

' elevinflytande diskuteras utifrån elevens perspektiv." 

Övergripande kommentar: 

Under avtalsperioden har ett det lagts ett stort arbete på att omvandla trötta 
elevråd till drivna elevkårer som genomför mycket verksamhet och skapar en 
tydlig kontakt med medlemmar. Med hjälp av stärkta varumärken och påverkan 
genom opinionsbildning har eleverna börjat utöva inflytande på nya sätt. Det 
kvarstår tyvärr en utmaning med att stärka elevkårernas arbete för sina 
medlemmars rättsliga och akademiska intressen, men kompletterande insatser på 
rektorsnivå har fortfarande säkerställt ett dugligt elevinflytande i Uppsala. 

1 . Lokal kurs I påverkansarbete 
I enlighet med avtalet höll vi den 25 september 2013 en lokal kurs i påverkansarbete 
för elevkårerna i Uppsala. Temat var "opinionsbildning och lobbying" och under 
utbildningen fick elevkårerna lära sig om grundläggande strategier för att skapa 
opinion samt för att påverka beslutsfattare. Verksamhetsutvecklarna visade de 
deltagande elevkårerna exempel på frågor som är lätta att påverka i , såväl som 
metoder för att ta reda på vad medlemmarnas intressen är. Under kurstillfället fick 
eleverna samarbeta mellan olika elevkårer för att göra fikriva påverkanskampanjer. 

Se bilaga 2 för statistisk gällande lokala kurser 

2 . Forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring påverkan och inflytandefrågor 
Under den lokala kursen i påverkansarbete gavs elevkårerna ett flertal tillfällen att 
utbyta idéer relaterade till ämnet. GUC presenterade kort för övriga deltagare hur 
man under 2012 arrangerade en demonstration för att behålla skolans lokaler. 
Dessutom integrerades två samarbetsövningar om opinionsbildning i kursen och 
under utbildningen togs en fikapaus där elevkårerna kunde utbyta idéer. 

Se bilaga 2 för statistisk gällande forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

3. Styrelseutbildning 
Sedan början av höstterminen 2012 har merparten av våra medlemmar i Uppsala fått 
en styrelseutbildning. Styrelseutbildningen omfattar påverkansarbete och låter 
elevkårerna diskutera hur de ska utveckla sina medlemmars inflytande i skolan. 

Se bilaga iför statistisk gällande styrelseutbildningar. 

Sveriges Elevkårer 
Malmgårdsvägen 63 
116 38 Stockholm 

08-644 45 00 
www.sverigeselevkarer.se 
info@sverigeselevkarer.se 
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Insatser kopplade till mål 4.2 
"Arbeta med att utforma strukturer för hur elevkårerna och 
elevråden kan arbeta med elevinflytande på ett effektivt och 
tillfredställande sätt samt skapa ett forum för elevrådsstödjare där 
elevinflytande diskuteras utifrån skolans perspektiv." 

1. Workshop för rektorer 
Den 5 maj 2014 höll verksamhetsutvecklarna på gymnasiet och högstadiet en 
gemensam utbildning för rektorer och elevrådsstödjare i inflytandestrukturer för 
elever. Fokus lades dels på att öka rektorernas förståelse om elevkårer och hur de 
fungerar, samt på övriga inflytandekanaler på skolan och hur rektorerna kan 
förbättra det arbetet. Mycket av utbildningen gick åt till att deltagarna fick ställa 
frågor om elevkårer i allmänhet samtidigt som de utbytte erfarenheter om sina 
respektive skolors elevorganisationer. Deltog gjorde Praktiska Gymnasiet, 
Ekebygymnasiet, Linnégymnasiet, Rosendalsgymansiet och Katedralskolans 
rektorer. 

2. Workshop för elevrådsstödjare eller annan relevant personal 
Workshop för elevrådsstödjare hölls parallellt med rektorsworkshopen, dock fanns 
ingen relevant personal på gymnasiet som var intresserade av att delta. 

3. Inflytandesamtal med rektorer vid behov 
Vid två tillfällen har verksamhetsutvecklaren på gymnasiet haft enskilda möten med 
rektorer för att stödja elevkåren och dess rättigheter. Samtalen har främst handlat 
om att ge rektorerna en bättre förståelse för att elevkårerna är fristående 
organisationer och båda insatserna har lett till tydliga framsteg i kommunikationen 
därefter. 
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Insatser kopplade till mål 5 
"Erbjuda utbildning, råd, stöd och forum för erfarenhetsutbyte till elevråd och 
elevkårer då behov uppstår samt när det efterfrågas." 

Övergripande kommentar: 

Sedan 2012 har samarbetsorganisationen Uppsalas Elevkårer tagit fart och 
bedrivit mer verksamhet än vad som tidigare var fallet. Mycket av 
elevkårsverksamheten i Uppsala vilar idag på ett starkt nätverk av individer från 
alla gymnasieskolor. Attföimalta och utveckla detta nätverk för samarbeten och 
idéutbyten är nu Uppsalas Elevkårers främsta uppgift och framgångsfaktor för ett 
fortsatt växande elevengagemang. 

1 . Lokala kurser efter behov 
De lokala kurserna arrangerade av Uppsalas Elevkårer har under avtalsperioden 
varit organisationens främsta verktyg för att få elevkårerna i området att växa. Sedan 
2012 har nio lokala utbildningar hållits och även andra forum for kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte, ti l l exempel Uppsalas Elevkårers Årsmöte. Kurserna som har 
erbjudits är följande: 

• Service, varumärke och ekonomi 
• Årsmöten 
• Medlemsvärvning och välkomstverksamhet 
• Utskottshantering 
• Opinionsbildning och Lobbying 
• Ledarskap 
• Årsmöten 
• Cashflash - service, varumärke oeh ekonomi 

Se bilaga 2 för statistik gällande deltagare vid utbildningarna. 

2. Projektledning efter behov 
Verksamhetsutvecklaren har i och med beslutet om flytten av en skola projektlett en 
sammanslagning av de två berörda elevkårerna. Projektet nådde sin kulmen i och 
med ett extrainsatt årsmöte för båda organisationerna som hölls den 18 september 
och följs nu upp med regelbunden support och rådgivning. Sammanslagningen kan 
ses som mycket lyckad och elevkårerna samverkar väl under den sammanslagna 
organisationen. 

Vidare hjälpte verksamhetsutvecklaren till med att planera en gemensam inspark för 
medlemmarna i Elevkåren Rosendal, Elevkåren Katedral, Fyrisskolans Elevkår och 
Skrpans Elevkår. Verksamhetsutvecklaren hjälpte gruppen med att budgetera, lägga 
upp en aktivitetsplan och att skriva samarbetsavtal. Den projektledningsinsats där 
mest tid krävdes av verksamhetsutvecklaren var Friskolekampen 2013, ett projekt 
som led efter en bristande överlämning från den föregående styrelsen. 
Verksamhetsuvecklaren tog temporärt över ansvaret för föreningens bokföring och i 
slutändan verkställdes evenemanget utan hinder. 
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3. Aulaföreläsning efter behov 
En aulaföreläsning om elevkårer och deras verksamheter har hållits vid 
Linnégymnasiet som följdes av att en elevkår bildades på skolan. 

4. Nationella arrangemang 
Mellan 2012 och 2014 har Sveriges elevkårer hållt fyra stora nationella arrangemang: 
Upptakt två gånger, en Kongress och ett Årsmöte. Dessutom höll man 2012 ett 
regionalt arrangemang som heter Inspiration och alla aktiviteterna ovan har lockat 
elevkårer från Uppsala, Elevkårerna från Uppsala har deltagit alctivt i beslutsfattande 
organ på nationell nivå. Den nuvarande Vice ordföranden för Sveriges Elevkårer 
kommer från Elevkåren Katedral och Sveriges Elevråds Ordförande har två 
mandatperioder i rad varit en Upsaliensare. Två elevkårer från Uppsala var dessutom 
bland de fem som tog mest tid i talarstolen på Sveriges Elevkårers Årsmöte 2013 
vilket tyder på att man ser ett stort värde i den nationella elevrörelsen och inte 
marginaliseras som region. 

Se bilaga 2 för statistik gällande deltagare vid Nationella arrangemang. 
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Nationella arrangemang 

Den 22-25 november 2012 höll Sveriges E l e v k å r e r s in kongress där 
medlemmarna bland annat valde en ny styrelse för organisationen. Från Uppsala 
deltog en elevkår. 
Under 12-14 april 2013 höll Sveriges Elevkårer sin årliga konferens Upptak t där 4 
elevkårer från Uppsala deltog. Konferensen hade flera externa talare, däribland 
jämställdhetsmmister och vice utbildningsminister Maria Arnholm. Där anordnades 
också flera seminarier och workshops som deltagarna kunde välja mellan och 
avslutades med ett projektarbete där deltagarna fick omsätta de kunskaper de fått 
under helgen till planer för sin egen elevkår. Under helgen fanns flera tillfällen och 
möjligheter för deltagarna att utbyta kontakter, idéer och erfarenheter med 174 
andra elevkårer från hela Sverige. 
Den 23-24 november 2013 höll Sveriges E l e v k å r e r s i t t å r s m ö t e där 
medlemmarna bland annat valde en ny valberedning för organisationen. Från 
Uppsala deltog sju elevkårer 
Mellan den 11-13 april 2014 hölls återigen Upptakt, med fler deltagande elevkårer 
från Uppsala än någonsin tidigare. Förutom att elevkårerna skapade värdefulla 
kontakter bjöds även Fyrisskolans Elevkårs Dansförening in för att underhålla på 
den årliga Elevkårsgalan. 

Se bilaga 2för statistik gällande deltagare vid nationella arrangemang. 

Övrigt 

Verksamhetsutvecklaren har gett samarbetsorganisationen Uppsalas Elevkårer stod 
kontinuerligt under 2012-14 i allmänhet och med upphandlingen av 
skolfotokatalogen i synnerhet. I upphandlingen har verksamhetsutvecldaren fungerat 
som rådgivande part för Uppsalas Elevkårer. Dessutom kompetensutvecklade 
verksamhetsutvecklaren alla styrelseledamöter i Uppsalas Elevkårer verksamhetsåret 
13/14 med förhoppningen att det skulle leda till ett mervärde för hela kommunen. 

Samarbeten 
Skolfotokatalogen är det största samarbetet mellan elevkårerna i Uppsala, och 
hedrivs genom Uppsalas Elevkårer. Katalogen är näst störst i Sverige och ger ett 
mervärde till elevkårerna och deras medlemmar. Samarbetet kring Skolfotokatalogen 
har även gett inspiration till Uppsalas Elevkårer att bedriva en gemensam 
upphandling av studentmössor inför studenten 2015. Styrelsen för Uppsalas 
Elevkårer har nu tecknat avtal med en leverantör och 9 elevkårer står bakom 
samarbetet. Nyligen har även styrelsen för Uppsalas Elevkårer tillsatt en 
projektgrupp som ska verka för lokala rabatter åt medlemmarna i Uppsalaområdet. 
Man räknar med att helt kostnadsfritt erbjuda sina medlemmar 10-15 rabatter på 
olika företag och butiker där elever vanligtvis handlar. 

Det näst största samarbetet mellan elevkårer i Uppsala är Friskolekampen, en 
skolkamp mellan 12 friskolor som går av stapeln i början av varje vårtermin. 
Friskolekampen drivs av föreningen Friskolekampen Vi Unga som består av 
elevkårer från friskolorna. Verksamhetsutvecklaren bistod inför 2013 års kamp 
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elevkårerna med möteslokaler för deras möten samt underlättad kontakt mellan 
elevkårerna. Inför 2014 års kamp trappades hjälpen upp då tidigare 
föreningsstyrelsen inte tog ett ordentligt ansvar i samband med överlämningen till 
nuvarande projektledare. Verksamhetsutvecklaren på högstadiet var dessutom en 
mycket uppskattad konferencier på 2014 års Friskolekamp. 

Elevkårerna på Katedralsskolan, Fyrisskolan, Rosendalsgymnasiet och Lundellska 
Skolan arrangerade i september en gemensam insparksfest på Svandammshallarna 
för skolornas ettor. Evenemanget fick 804 gäster, det var alkoholfritt och 
Ungdomens Nykterhetsförbund bjöds in för att dela ut drinkar i elevkårernas 
respektive färger. Samma elevkårer planerar en gemensam inspark för ettorna som 
tillkommer HT14. 

Slaget, skolkampen mellan Rosendalsgymnasiet och Fyrisskolan, är ett starkt 
samarbete mellan elevkårerna på skolorna som också var initiativtagare till 
evenemanget. I maj 2013 gick det tredje Slaget av stapeln. 

Slutligen har ett samarbete uppkommit mellan elevkårerna på de skolor som under 
hösten hotades av nedläggning, där elevkårerna från Lundellska skolan, GUC och 
Bolandgymnasiet träffades för att diskutera hur de skulle kampanja kring frågorna 
utan att skapa konflikter mellan eleverna från de olika skolorna. När beslutet om 
nedläggning och flytt av GUC till Bolandgymnasiet togs övergick samarbetet till att 
bara inkludera elevkårerna från de två berörda skolorna. Under hösten handlade 
samarbetet om att de två elevkårerna skulle slås ihop til l en gemensam elevkår för att 
skapa en gemenskap och motverka konflikter mellan eleverna från 
sammanslagningens början. I det här samarbetet har verksamhetsutvecklaren varit 
ett betydande stöd som har gett råd i påverkansarbete, konflikthantering och 
organisationsutveckling. Idag bedriver den sammanslagna elevkåren stora som små 
verksamheter under namnet Hardkåren. 

Medlemmarna i Elevkåren Rosendal hyllar rektor Olle Bergh efter segern i Slaget 2013! 
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Framtidens inriktning 

Under HT12 och VT13 har vi arbetat mycket med utbildningar och rådgivning kring 
social, ekonomisk och kulturell verksamhet, samt internt styrelsearbete ~ d.v.s. 
årsmötesförberedelser, den demokratiska processen i stort, föreningsekonomi, etc. 
Många elevråd ombildades även under denna period till elevkårer. Följande läsår 
lades fokus istället på att öka medlemsvärdet och göra det tydligt att elever tjänar på 
att vara anslutna till elevkåren. Resultatet har varit att medlemsantalet har ökat 
explosionsartat och konceptet elevkår är inte längre främmande för elever på 
gymnasieskolan i Uppsala. 
Ytterligare en trend vi sett under året är att flera av Uppsalas elevkårer böljat knyta 
kontakter med varandra och verkligen breddat sin sociala verksamhet ~ en 
utveckling vi ser fram emot att fortsätta arbeta med i framtiden. 

De största utmaningarna som kvarstår är ett arbete som ska förebygga den höga 
omsättningen av aktiva som konstant utgör en problematik för elevkårerna. För att 
skapa mer stabila organisationer som behåller medlemsvärdet har mycket av VT14 
lagts på att stärka elevkårernas varumärke och arbete med att etablera traditioner. 
Utöver det arbete som pågår kontinuerligt med elevkårerna i Uppsala vill vi också 
inrikta våra insatser mer på politisk verksamhet - d.v.s. det påverkansarbete som vi 
gärna ser att elevkårerna bedriver på respektive skola. Detta eftersom rektorer ofta 
har uttryckt en oro över att elevkårerna inte ser inflytandefrågor och påverkan som 
sin primära uppgift. Här kommer Uppsalas Elevkårers styrelse att söka efter 
lämpliga insatser och kurser som kan erbjudas under kommande läsår för att bättre 
försvara medlemmarnas rättsliga och akademiska intressen. 

Avslutningsvis 

Det fortsatta förtroendet för Uppsalas Elevkårer från kommunen har visat sig 
nycldullt för elevers engagemang. Att man tack vare avtalet kan lägga upp långsiktiga 
strategier för Uppsalas elevorganisationer har möjliggjort mer omfattande 
strukturella förändringar hos elevkårerna. Ett vältalande exempel på en sådan 
utveckling är de omfattande organisatoriska förändringarna som skedde HT12 och 
VT13 som sedan kunde följas upp med ett stabiliserande arbete HT13 och VT14. 

När nu 6 elevkårer och snart ännu fler är majoritetskårer är det aktuellt för 
elevkårerna att ta plats i samhället och samverka bortom enbart ekonomisk 
verksamhet Verksamhetsutvecklarna fyller i den här bilden en avgörande roll med 
sin anloaytning till elevkårer på nationell nivå samt övriga delar av civilsamhället. Vår 
starka uppfattning är att utbildningar, konferenser och kanske framförallt närvaron 
av Uppsalas Elevkårers, genom Sveriges Elevkårers, verksamhetsutvecklare gör stor 
skillnad. Elevkårerna i Uppsala har under avtalsperioden visat att regionen tillhör 
framkanten av den svenska elevrörelsen och de.regionala samarbeten som bedrivs 
inspirerar elevorganisationer landet runt. Uppsala Kommuns satsning på 
elevrörelsen är den trygghet och det stöd som organisaitonerna behöver för att 
utvecklas. 
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Skola Styrelseutbildning (SU) 12/13 
Årsmöte HT12 Årsmöte 2013 Årsmöte VT14 Bankkonto Org.nummer Antal SU Deltagare SU 

Bolandgymnasiet n 1 1 1 1 1 6 
Celsiusskolan 1 

X 
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Cultus Gymnasieskola 1 
JL 
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Ekebygymnasiet 1 _L 1 1 1 0 1 4 
Fyriskolan n 1 1 1 1 1 4 
GUC - Grafiskt utbildningscenter* 1 1 se Boland 0 1 0 0 
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j Jr sr 
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Jensen Gymnasium Uppsala n 1 1 1 1 1 4 
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\J 
1 1 0 0 0 0 

Katedralskolan n u 1 1 1 1 1 5 
Kunskapsgymnasiet 1 1 1 1 1 6 
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X 
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Livets Ords Kristna Gymnasium** i 0 Tog ej emot service 0 1 0 0 
Lundellska skolan o 1 1 1 1 1 9 
Rosendalsgymnasiet 0 1 1 1 1 1 7 
Thorén Business School Uppsala 0 1 1 1 1 0 0 
Uppsala fria Waldorfgymnasium 1 1 0 0 1 1 7 
Uppsala Praktiska Gymnasium 1 1 1 0 1 1 5 

Totalt: 10 19 15 13 16 14 72 

2+ = Genomfört/antal ggr 
1 = Genomfört/Ja 
0 = Ej genomfört/Nej 

*Har sedan september 2013 fått alla insatser gemensamt med Bolar 

**Har sedan februari 2013 inte tagit emot service från Verksamhets 
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idgymnasiets Elevkår då dessa sammanslogs. Medlemsantalet och insatser sedan augusti är förf lyt tat ti l l Bolandgymnasiet 

utvecklaren efter att styrelsen bruti t kontakten och rektorn har motarbetat försök ti l l att hjälpa elevsammanslutningar 



Medlemmar 
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1 4 0 2 2 2 6 2 

2 7 7 4 4 5 4 2 2 

3 6 5 4 5 4 

5 0 1 1 8 9 6 

4 1 6 4 9 7 1 1 8 

2 3 se Boland se Boland 

9 8 - 1 

6 1 6 2 4 

1 1 7 5 3 7 

1 8 5 1 3 6 1 0 9 

1 7 2 4 5 

2 4 6 6 2 6 3 6 6 

5 9 5 1 5 

1 1 1 0 1 0 

1 9 Tog ej emot service 0 

2 8 2 6 5 4 3 3 2 

4 9 7 3 8 6 1 8 8 

2 5 2 3 9 2 2 7 

1 6 2 1 6 

1 2 7 7 

2 3 9 2 3 6 3 5 1 9 7 8 





Gemensamma forum och utbildningar 2012-2014 
| Evenemangstyp Tprmin 

1 C l • • • • • • 

Fnnjm/Uthildninff 
1 w l U l 1 I I w I M I I U I I I I I g 

Antal dpltaparp fKårpr) 
r \ i i l u i u c i L Q g c i i \J i i \ a i c i i 

l _ | T i -) H 1 1Z Service, varumärke och ekonomi o 
\ / T I O 

V 1 lo 
Årsmöten o o 

\ / T 1 Q 

V I lo 
iv ieuiemsvarvning ocn vaiKomsiverKsamnet A 

4 

Utbildning 
L I T 1 O 

HTlo 
U T I 0 

ri 1 lo 

Utskot tshanter ing 

up in ionsDi ian ing ocn Loooying 

4 
/ 

I I T 1 O 

H I lo 
Ledarskap 11 

\ / T 1 A V I 1 H M r b r n u i c i i 
7 

\ / T 1 A 

V 114 
O /~\ t- \ II/— tol \ 1 *"to V 1 1 m —\ k" 1 /• /to /to to to 1/ /to frto /to 4to-"\ | 

oervice, varumarKe ocn eKonomi 
7 
/ 

U T I 1 

n i ±z 
1 1^ C Y\ 1 1-13 + 1 r \ ri J [ | 1 / 

inspiration zuj.z 
C O 

HT12 Sveriges Elevkårers Kongress 1 

VT13 U p p t a k t l 3 4 

Regionala och VT13 Uppsalas Elevkårers Årsmöte 2013 3 

nationella träffar HT13 Sveriges Elevkårers Årsmöte 7 

HT13 Skrytdagen 8 

VT14 U p p t a k t l 4 6 

VT14 Uppsalas Elevkårers Årsmöte 2014 11 



Antal deltagare (Personer) 
14 

23 

10 

9 

14 

21 

8 

19 

12 

fy 

9 

fy 

14 

2 1 

16 

27 



Bilaga 3: Exempel på verksamhet 
Enligt avtalet skall Uppsalas Elevkårer kunna redovisa exempel på verksamhet hos 
sina medlemsföreningar, d.v.s. de anslutna elevkårerna på gymnasiet. Elevkårerna i 
Uppsala framhålls ofta av Sveriges Elevkårer som goda exempel för elevers 
organisering och elevkårers verksamhet. För att ge en inblick i elevkårernas arbete 
ges här fem exempel på verksamheter som elevkårer i Uppsala har bedrivit under 
avtalsperioden. 

Valvaka 
När presidentvalet i USA skulle avgöras arrangerade Elevkåren Rosendal vid 
Rosendalsgymnasiet en valvaka på skolan som inkluderade övernattning, 
föreläsningar, tv-spelsturneringar och givetvis SVT:s valvaka projicerad på 
storbildsskärm i matsalen. 500 av skolans elever tillbringade natten på skolan och 
evenemanget blev medialt uppmärksammat. Det goda samarbetet mellan elevkåren 
och skolledningen var en stor anledning ti l l att Elevkåren Rosendal och deras rektor 
Olle Bergh tilldelades Sveriges Elevkårers nationella pris i Årets samarbete. 

Politisk kampanj 
Innan, under och efter beslutet om nedläggning togs bedrev Elevkåren GUC en 
ihärdig kampanj mot att skolan skulle läggas ned. De skrev debattinlägg ti l l UNT, 
anordnade en manifestation med över 400 demonstranter och lämnade in ett paket 
ti l l beslutsfattarna med namnunderskrifter och kampanjtröjor. Ett tecken på att 
elevkårerna i Uppsala börjar påverka debattläget i sina medlemmars intressen och ett 
gott exempel på påverkansarbete. 

Coachtid 
TBS Elevkår satsade under hösten 2013 på att stärka sammanhållningen mellan 
årskurserna samt förenkla skolgången genom ett läxhjälpskoncept. Elevkårens 
Akademiska utskott samlar avgångselever som är duktiga i olika ämnen som sedan 
coachar yngre elever i hur de kan förbättra sina resultat. Verksamheten sker även i 
samarbete med SYV och ämneskunniga lärare på skolan. Coachtiden har dels lätt t i l l 
en mindre påfrestande psykosocial miljö för ettorna men även en stärkt gemenskap 
på hela skolan. 

Operation VEV 
Skrapans Elevkår lanserade i november 2013 Operation Värva en Vän med syftet att 
sprida elevkåren via alternativa kanaler. Genom att skapa incitament för "vanliga" 
medlemmar att värva sina egna vänner t i l l elevkåren fick organisationen en räckvidd 
som aldrig förr. Filmen som styrelsen satte ihop för att lansera konceptet delades 
över 25 gånger på facebook och används idag i utbildningar för alla elevkårer i 
Sverige. 

Elevkårs-Snapchat 
Elevkåren Katedral började under våren 2014 att använda Snapchat som en metod 
att marknadsföra evenemang och den nyvalda styrelsen i Elevkåren. Denna nya 
kommunikationskanal minskade snabbt avståndet mellan medlemmar och 
förtroendevalda vilket mycket väl var en faktor t i l l att 45 personer sökte t i l l 
elevkårens olika utskott. 
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Fråga: 
Utv5 

Vad tyckte du om Daniel och Klas föreläsning? 5 4 4 4,5 5 
Vad tyckte du om den externa föreläsaren (Carl Öhman)? 5 5 4 5 4 
Vad tyckte du om minglet? 3 3 2 4 3 
Vad tyckte du om Uppsalas Elevkårers styrelses insats? 4 5 4 4 4 
Vad tyckte du om evenemanget i helhet? 4,5 4 3 4,5 4 
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Utv6 Utv7 Utv8 Utv9 Utv 10 U t v l l Utv 12 Utv 13 
oenomsnitt 

5 5 5 5 5 3 5 5 4,65 

5 5 5 5 4 5 4 5 4,69 
5 4 3 4 3 5 5 4 3,69 

5 5 4 5 4 4 5 5 4,46 
5 5 4 4 4 4 5 5 4 ,31 
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