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Barn- och ungdomsnämnden 

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbets
organisationen Uppsalas Elevråd 2012-2014. 

Förslag till beslut 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta: 

att godkänna verksamhetsbeskrivning från Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd. 

att godkänna överenskommelse med Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 
för perioden 2012-08-01 -2014-07-31. 

att fastställa verksamhetsbidraget för perioden 2012-08-01 - 2014-07-31 t i l l 569 tkr. 

att Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd i augusti 2013 lämnar en delredovisning 
av genomförd verksamhet och insatser. 

Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd, har för perioden 2010-08-01 - 2012-07-31 
en överenskommelse med barn- och ungdomsnämnden om verksamhetsbidrag. Genomförda 
aktiviteter och prestationer och dess resultat i relation t i l l av nämnden godkänd verksamhets
beskrivning och handlingsplan, har av organisationen kontinuerligt redovisats t i l l nämnden. 
Uppsalas Elevråd erhåller för aktuell period ett verksamhetsbidrag med 555 tkr. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden förlänger överenskommelsen med 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd, och att verksamhetsbidrag beviljas för perioden 
2012-08-01 t i l l 2014-07-31 enligt förslag t i l l överenskommelse, bilaga 1. 

Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd redovisar t i l l nämnden verksamhetsbeskrivning 
för verksamhetens framtida inriktning med beskrivning av mål, insatser och uppföljning av 
desamma, bilaga 2, samt förslag t i l l överenskommelse om kontakten mellan organisationen, 
nämnden och kontoret, bilaga 2:1. Kontoret föreslår för aktuell period ett verksamhetsbidrag 
på 840 tkr, en uppräkning med 2,5 %. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 

Bakgrund 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) »Fax: 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Överenskommelse om verksamhetsstöd till 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 2012 - 2014 

Mellan barn- och ungdomsnämnden Uppsala kommun och 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

§ 1 Parter 

§ 2 Överenskommelse 

§ 3 Kontaktpersoner 

§ 4 Ersättning 

§ 5 Period 

§ 6 Tvist 

§ 7 Godkännande 

§ 8 Underskrifter 

§ 9 Allmänt 

Barn- och ungdomsnämnden och Samarbetsorganisationen Uppsa
las Elevråd 

Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd åtar sig att bedriva 
verksamhet enligt verksamhetsinriktning och prestationer redovi
sade i bilagd verksamhetsbeskrivning, bilaga 1. 

Barn- och ungdomsnämndens kontaktperson är Ulf Lundström och 
kontaktperson för Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd är 
Jennifer Söderström . Dessa personer svarar för de löpande kontak
terna under avtalstiden. 

Det överenskomna bidraget utgörs av: 
118 tkr 2012-08-01 -2012-12-31. 
282 tkr 2013-01-01 -2013-12-31. 
169 tkr 2014-01-01 -2014-07-31. 

Denna överenskommelse avser tiden 2012-08-01 - 2014-07-31. 

Tvist med anledning av denna överenskommelse ska i första hand 
lösas genom överläggning mellan parterna och i andra hand av 
domstol. 

Överenskommelsen gäller under förutsättning att parterna godkän
ner densamma. 

Avtalet är upprättat i två lika lydande exemplar varav parterna tagit 
var sitt. 

Lokaler och utrustning 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd förhyr lokaler med eget avtal och ansvarar för 
lokalhyra, konsumtions- och övriga avgifter och lokalunderhåll. Utrustning anskaffas och 
bekostas av Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd och tillhör denne. 
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Försäkringar 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd ska teckna och under överenskommen verksam
hetstid vidmakthålla ansvarsförsäkring, samt andra erforderliga försäkringar som håller nämn
den skadelös. Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd ansvarar för att försäkringsskyddet 
är fullgott för verksamhetsdeltagare, lokaler, utrustning och personal. 

Arbetsgivaransvar 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd påtar sig det fulla arbetsgivaransvaret för 
anställd personal. 

Bilaga 
Till denna överenskommelse fogas verksamhetsbeskrivning från Samarbetsorganisationen 
Uppsalas Elevråd vilken beskriver inriktning, aktiviteter och uppföljning av verksamhet 
och prestationer reglerade i denna överenskommelse. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Uppsala 2012- 2012-

Cecilia Forss 
Ordförande 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 

Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Uppsala 2012- 2012-

Klara Muller 
Ordförande 

Jennifer Söderström 
Regionchef 
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Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Verksamhetsbeskrivning 

2012-2014 

Uppsalas Elevråd 



* ^ U p p s a l a s j H ^ 
Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun Eiewåd 

Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Uppsalas Elevråd 

Uppsalas Elevråd är en samarbetsorganisation av och för elevråden och elevkårerna i Uppsala 

kommun. Uppsalas Elevråd delar medlemsbas med Sveriges Elevkårer och de två organisationerna 

samarbetar tätt. Uppsalas Elevråds syfte är att skapa förutsättningar för medlemsorganisationerna att 

skapa en mer givande skolgång för sina medlemmar på skolan. Uppsalas Elevråds 

medlemsorganisationer är elevråd och elevkårer på gymnasiet och övre grundskolan. Utifrån 

organisationens syfte består verksamheten av medlemsstöd till elevråden och elevkårerna i Uppsala 

kommun. Uppsalas Elevråds verksamhet består därför av att: 

• Tillhandahålla anställda som kan ge insatser till medlemmarna 

• Erbjuda utbildningar och erfarenhetsutbyten 

• Erbjuda material 

• Genomföra projekt 

Genom den verksamheten vill man utveckla elevråden och elevkårerna, så att de skapar en så 

givande skoltid som möjligt för sina medlemmar. 
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Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Åtaganden 

Dessa punkter är framtaget för att klargöra respektive parts enskilda åtaganden. 

Uppsalas Elevråds åtaganden 

Att för elevråden och elevkårerna som är medlemmar på gymnasieskolan och grundskolan 

inom Uppsala kommun tillhandahålla verksamhetsutvecklare för att utveckla och förbättra 

elevrådens och elevkårernas arbete. 

Att tillhandahålla tjänstedator, internet och tjänstetelefon. 

Att stå för alla löpande utlägg i arbetet. 

Att utbilda, arbetsleda, kompetensutveckla och följa upp verksamhetsutvecklarnas arbete. 

Att vid eventuell beställning av varor från Elevrörelsens förlag, erbjuda Uppsala kommun 

dessa tjänster med 25 % rabatt. 

Att 1 gång per år genomföra en muntlig och skriftlig presentation av arbetet i området. 

'lUppsalas/H-Ju 
Elevråd 

Uppsala kommuns åtaganden 

Informera skolledare, rektorer och andra berörda personer om att samarbetet finns och vad 

det innebär. 

Rekommendera Sveriges Elevkårer då skolledare, rektorer eller andra tjänstemän eller 

politiker vill erbjuda utbildning till eleverna i kommunen kopplat till elevers organisering och 

elevers inflytande. 

Att boka lokal och bjuda in politiker och tjänstemän till de träffar Uppsalas Elevråd och 

kommunen har under året. 
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Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

MÖTEN UNDER ÅRET 

Detta är framtaget för att klargöra kontakten vilka möten som bör finnas under ett läsår. 

Höstterminen 

Möte med strateg 

Under det första mötet träffas regionchef och verksamhetsutvecklare tillsammans med strateg från 

kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad för att diskutera året som kommer. Man kan redan då 

fastställa ett antal datum för olika möten och insatser. Här bör fokus ligga på hur man kan organisera 

och strukturera arbetet under året, samt vilka förväntningar de olika parterna har på varandra. Mötet 

bör också handla om planering och nya fokusområden från både Uppsalas Elevråd samt Uppsala 

kommuns sida. "Vad bör detta år handla om?", "Finns det något speciellt att lägga fokus vid?" etc. 

Detta möte kallar regionchefen till i mitten av augusti. 

Möte med skolstrateger och kontaktpolitiker 

Ett möte med Uppsalas elevråd, skolstrateger och kontaktpolitiker syftar till att Uppsalas elevråd får 

presentera vilka som jobbar som verksamhetsutvecklare och hur arbetet ser ut på skolorna i Uppsala 

samt vad man kommer att prioritera under läsåret. Strateg på kontoret för barn, ungdom och 

arbetsmarknad hjälper till att bjuda in skolstrateger och kontaktpolitiker samt bokar lokal. Eventuellt 

hålls möten med skolstrateger och kontaktpolitiker var för sig. 

Vårterminen 

Möte med strateg 

Regionchef och verksamhetsutvecklare träffar strateg för UAK, men även chefer och andra 

uppdragsstrateger om det finns behov, för att diskutera och sammanfatta höstens arbete. Här finns 

det möjlighet att berätta mer om insatserna som Sveriges Elevkårer kommer att göra under våren, 

samt för kommunen att uttrycka hur man tycker att samarbetet sett ut under hösten. Datum för möten 

under våren kan också sättas under detta möte, till exempel inför redovisning. 

Möte med skolstrateger och kontaktpolitiker 

Ett möte på vårterminen med Uppsalas elevråd, skolstrateger och kontaktpolitiker syftar till att 

Uppsalas elevråd får ge en delrapport på hur arbetet ser ut på skolorna i samt vad man som kommer 

att prioritera under nästkommande läsår. Strateg på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

hjälper till att bjuda in skolstrateger och kontaktpolitiker samt bokar lokal. Eventuellt hålls möten med 

skolstrateger och kontaktpolitiker var för sig. 

Redovisning 

Varje år sker en skriftlig delredovisning för läsåret i april månad. År 2014 sker en slutredovisning av 

arbetet 2012-2014 som även är muntlig. 

Uppsalas 
Elevråd 
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Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Mål 1 

Målet är att inga utomstående parter, utan endast elevsammanslutningarnas 

medlemmar ska besluta om verksamheten. 

Elevråden på högstadiet i Uppsala har under flera års tid haft en del problem med detta. Situationerna 

skiljer sig åt beroende på vilken skola man befinner sig på och hur långt elevrådet har kommit i sin 

utveckling men vi har upptäckt att det är vanligare att utomstående parter beslutar om 

elevsammanslutningarnas verksamhet på högstadiet än på gymnasiet. Under läsåret 2011-2012 har 

vi sett att det finns några exempel på när utomstående parter har bestämt över elevrådets 

verksamhet och det vanligaste är att till exempel en rektor eller elevrådsstödjare påverkar eleverna 

starkt genom att uttrycka saker på ett speciellt sätt eller leda elevrådens möten. 

Vi vill jobba mot detta mål på grundskolan för att vi tror att föreningar och sammanslutningar fungerar 

som bäst när de som deltar och berörs av föreningens verksamhet också är de personer som är med 

och beslutar kring den samma. Med vetskapen om att det endast är medlemmarna och inga 

utomstående parter som kan ta beslut om elevsammanslutningens verksamhet, tar elever större 

ansvar för den egna sammanslutningen och dess utveckling. 

Insats mål 1 

Workshop för elevrådsstödjare eller annan relevant personal 

Råd, stöd och hjälp där behov uppstår eller problem uppkommer 

Styrelseutbildning 

En workshop för elevrådsstödjare eller annan relevant personal syftar till att lyfta frågor till hur de 

vuxna på skolan skall förhålla sig till elevernas sammanslutningar. Under workshopen diskuteras 

frågor kring elevers självständiga organisering samt hur vuxna på skolan på bästa sätt förhåller sig till 

de samma. Workshopen skapar även ett forum för elevrådsstödjare eller annan personal att 

sinsemellan diskutera frågan och utbyta idéer och erfarenheter. 

I de fall där utomstående parter antingen direkt beslutar över elevsammanslutningen eller lägger sig i 

beslutsgången kan verksamhetsutvecklaren finnas som ett stöd. Detta stöd kan te sig som råd och 

stöttningen men även som mer direkta åtgärder som att för elevsammanslutningen prata med den 

externa parten och på detta sätt försöka lösa uppkomna problem. 

En av de punkter som avhandlas under en styrelseutbildning är organisationens självständighet och 

vikten av det samma. Genom att diskutera och prata kring dessa frågor blir styrelsen för 

sammanslutningen mer självsäkra och införstådda i den problematik som kan komma att uppstå då 

externa parter tar eller inverkar på beslut. 
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n 
Uppsalas i \ Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun Eieuiåd 

Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Utvärdering mål 1 

Statistik på antal utbildning och deltagandet på dessa 

Statistik över hur många samtal som hållits i syfte att lösa problem. 

Statistik över hur många gånger externa parter har beslutat över 

elevsammanslutningar. 
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f " ^illppsalasi 
Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun Elevråd 

Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Mål 2 

Stödja och hjälpa elevkårerna och elevråden att bygga och upprätthålla 

stabila organisationer. 

Det är först när elevråden växer som det finns möjlighet att göra allt man vill göra. Därför är det viktigt 

att elevråden skaffar sig större och större organisationer. Större organisation kan betyda olika saker 

för olika elevråd och elevkårer. För ett elevråd kan det vara en stor framgång att växa från 40 

medlemmar på årsmötet till 80 medlemmar medan det för ett annat är ett stort steg att gå från 200 på 

årsmötet till 400. För ett annat elevråd kan vara en stor framgång att omsätta 1000 kronor medan det 

för ett annat blir ett stort steg att komma upp i 10 000 kronor. 

Ett elevråds organisation är själva kostymen som verksamheten ryms inom. Utan en organisation har 

verksamheten ingenstans att utgå ifrån, men utan verksamhet har organisationen inget att fyllas med. 

På det sättet kan man säga att ett elevråds ekonomi och demokratiska uppbyggnad är medel för att 

kunna bedriva så mycket verksamhet som möjligt. Det kanske viktigaste med ett elevråds ekonomi 

och demokratiska uppbyggnad är att det skapar självständighet och oberoende. Med egna pengar på 

banken och ett årsmöte där medlemmarna bestämmer så säkerställs att elevrådet har verktygen för 

klara sig självt. Detta är poängen med en egen, fristående organisation - och vägen till att skapa en 

mer givande skoltid för alla elever på skolan. Därför har Uppsalas Elevråd som mål att stötta och 

hjälpa elevråden att bygga och upprätthålla stabila organisationer. 

Insatser mål 2 

Årsmötesutbildning 

Styrelseutbildning 

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

Tillhandahålla relevant material 

Genom en årsmötesutbildning kan elevkårerna och elevråden lära sig mer och hur man håller ett bra 

och demokratiskt årsmöte. Ett fungerande årsmöte är stöttestenen i den demokratiskuppbyggnaden. 

Årsmöten där medlemmarna tar beslut och genom detta styr sina egna organisationer är av yttersta 

vikt för att skapa stabila organisationer. 

Under en styrelseutbildning får elevorganisationen stöd och verktyg kring att planera för hur man ska 

bygga upp eller upprätthålla sin organisation. Detta skapar en kontinuitet och därigenom stabila 

organisationer. 
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Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Vissa elevorganisationer behöver rådgivande samtal och stöd innan och efter sitt årsmöte. Vissa 

behöver även hjälp med en mötesordförande och detta kan verksamhetsutvecklaren hjälpa till med. 

Det finns flera material kring hur man håller ett bra årsmöte och hur man kan jobba med sin 

organisation och därför kan verksamhetsutvecklaren dela ut relevant material kopplat till 

organisatoriska frågor. 

Utvärdering mål 2 

Statistik på antal årsmöten hos elevråden och elevkårerna 

Statistik på antal utbildningar samt antal deltagare under utbildningar 

Statistik på antal bankkonton och organisationsnummer 

* ^Uppsalas 
Elevråd 
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* ^Uppsalasi 
Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun Elevråd 

Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Mål 3 

Förbättra och utveckla verksamheterna och skapa forum för samarbete och utbyte för 

att öka kvaliteten på verksamheter 

Det är viktigt att elevkåren får saker att hända. När man tänker på elevkåren ska man tänka på en 

organisation som skapar mervärde för sina medlemmar - som kan göra idéer till verklighet på kort tid 

och som vill göra skillnad. Kan elevkåren leva upp till det så ökar förtroendet för den samma. Genom 

att det skapas forum för samarbete och utbyte elevkårerna elevråden emellan kan elevkårerna ta sin 

verksamhet ett steg längre. Forum för erfarenhetsutbyte elevråden emellan skapar även 

förutsättningar för att nya samarbeten initieras och att elevråden genom sina olika verksamheter 

inspirerar varandra att utvecklas och bli bättre. 

Insatser mål 3 

Styrelseutbildningar 

Forum 

Tillhandahålla relevant material 

Under en styrelseutbildning får styrelsen planera för sina verksamheter under året. Genom en bra 

planering blir det lättare för elevråden att ha kontinuerliga verksamheter som håller hög kvalitet. 

Genom att det finns fler forum för utbyte och samarbete kan elevkårerna få ny kunskap och nya idéer 

genom att ta del av andra elevkårers verksamheter. Ett exempel på ett nytt forum är en "skrytdag" 

som är planerad till hösten 2012 eller våren 2013 som är till för att elevråden och elevkårerna på 

grundskola och gymnasieskola ska kunna byta idéer och inspireras av varandras verksamheter. 

Andra exempel på forum är under workshopdelarna efter de lokala kurser och utbildningar som hålls 

varje höst- och vårtermin inom olika ämnen. 

Det finns material och böcker som handlar om elevkårens verksamhet och verksamhetsutvecklaren 

kan tillhandahålla relevant material till elevråd- och elevkårsstyrelserna. 

Utvärdering mål 3 

Statistik på antal styrelseutbildningar 

Statistik på antal forum för utbyte 

Statistik på antal samarbeten elevråd och elevkårer emellan 

Exempel på några verksamheter som bedrivs av elevråd eller elevkårer 
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Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Uppsalas 
Elevråd 

Mål 4.1 - inflytande ur elevperspektiv 

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. 

Insatser 4.1 

Lokal kurs i påverkansarbete 

Forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring påverkan och inflytandefrågor 

Styrelseutbildning 

Genom en kurs i påverkansarbete kan elevråd och elevkårerna få rätt verktyg för att kunna påverka 

skolan på riktigt och på så sätt utöva inflytande över skolan. 

Genom ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring påverkan och inflytandefrågor kan 

elevkårerna och elevråden ta sitt påverkansarbete ett steg längre genom att få idéer från varandra. 

Efter den lokala kursen i påverkansarbete som är planerad att hållas under höstterminen 2012 vill vi 

anordna ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring påverkan och inflytandefrågor. 

Under en styrelseutbildning får styrelsen prata och planera för hur man ska jobba med 

påverkansarbetet på skolan. 

Utvärdering mål 4.1 

Statistik på antal utbildningar och antal deltagande 

Statistik på antal forum och deltagande 

Statistik över antal styrelseutbildningar 
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Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

Mål 4.2 - inflytande ur skolans perspektiv 

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. 

Insatser 4.2 

Workshop för rektorer 

Workshop för elevrådsstödjare eller annan relevant personal 

Genom en workshop för rektorer som handlar om inflytandefrågor eller hur man som rektor kan stötta 

elevers organisering är ett bra sätt, försäkras att rektorerna på skolan har förstått att dem har ett 

ansvar över att elevinflytandet på skolan fungerar tillfredsställande samt att elevråden och 

elevkårerna är självständiga. 

En workshop för elevrådsstödjare eller annan relevant personal är något som gör att personer som 

har kontakt med elevrådet vet hur man kan stötta elevorganisationen på ett bra sätt genom att träffas 

och diskutera frågor som rör elevers organisering. 

-Uppsalas A 
Elevråd 

Utvärdering 4.2 

Statistik på antal workshops och deltagande på workshops 

Utvärdering av workshoparna 
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' Uppsalas/^ * <, 
Till: Barn och ungdomsnämnden, Uppsala kommun Elevråd 

Från: Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 

MÅL 5 

Erbjuda utbildning, råd, stöd och forum för erfarenhetsutbyte till elevråd och elevkårer 

då behov uppstår samt när det efterfrågas. 

Varje år ser behovet kring utbildning inom vissa områden, råd och stöd till elevråden och elevkårerna 

olika ut. Därför är det viktigt att det finns en flexibilitet och att det finns utrymme för att skapa extra 

forum för till exempel erfarenhetsutbyte. 

Insatser mål 5 

Lokala kurser efter behov 

Projektledning efter behov 

Aulaföreläsning efter behov 

Nationella arrangemang 

Lokala kurser anordnas utefter vad elevorganisationerna har för behov. Kunskaper inom opinions-

och påverkansarbete, ekonomi och administration och välkomstverksamhet brukar vara efterfrågade 

hos elevråden och elevkårerna. Detta är ett tillfälle för elevråden och elevkårerna att utbyta 

erfarenheter och skapa nya kontakter med andra skolor i samma stad. Under en termin hålls minst en 

lokal kurs och vanligtvis är kursen en halvdag. 

Vissa projekt som elevråd och elevkårer bedriver är väldigt omfattande. När verksamhetsutvecklaren 

märker att elevorganisationen inte kan driva projektet själv kan denna ta en större roll genom att gå in 

och projektleda projektet men målet med denna insats är att lära elevorganisationen att nästa gång 

projektleda projektet själv. 

Syftet med en aulapresentation är att med inspirerande exempel från andra skolor i Sverige berätta 

om elevråd och elevkårer, olika typer av verksamheter som bedrivs ute i landet och hur man själv kan 

skapa sig en mer givande skoltid. Målet är att nå ut till fler elever på skolan och få fler elever att 

engagera sig. 

Utvärdering mål 5 

Statistik på antal lokal kurser och deltagandet på dessa 

Statistik på antal projektledda verksamheter 

Statistik på antal aulaföreläsningar 

Statistik på deltagande på nationella arrangemang 
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