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Föredragning 

Uppsala kommun har haft ett avtalat samarbete med Uppsalas Elevkårer under perioden 2015-

2017. Uppsalas Elevkårer har inkommit med en rapport över verksamheten under 

avtalsperioden till utbildningsnämnden. 

 

Under hösten 2017 kommer utbildningsnämnden behandla frågan om nytt avtal med Uppsalas 

Elevkårer. 
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Sveriges Elevkårer 
 
Sveriges Elevkårer organiserar elevkårerna i Sverige med målet att skapa en mer givande 
skoltid för alla Sveriges elever på gymnasiet.  

Elevkårerna är elevernas fria och demokratiska organisering, där varje elev själv får välja om 
hen vill söka medlemskap. Elevkårerna är breda organisationer som arbetar med allt från 
utbildningsbevakning och arbetsmiljörätt till att arrangera sociala event som skapar trivsel och 
gemenskap på skolan. 

Vi har en lång historia och grunden till Sveriges Elevkårer lades redan 1938 när Statens 
Tekniska Läroverks Elevförbund bildades. Organisationen arbetade till största del med 
elevsocial verksamhet, till exempel skoldanser och försäljning av rabatterat skolmaterial. 

Idag är 335 elevkårer och elevråd anslutna till Sveriges Elevkårer, som tillsammans nästan 
ansluter 100.000 individuella medlemmar. Vi har 33 tjänstemän som arbetar heltid med att 
underlätta elevkårernas arbete. Detta gör vi genom att stödja elevkårer och elevråd med såväl 
anställda, material och utbildningar som pengar och projekt. 

Elevers organisering bygger på frivillighet och självständighet. Elevkårernas strävar efter att 
skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar och i den utveckling som sker idag blir 
arbetet för det mer och mer framgångsrikt för varje år.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Tack till Uppsala Kommun – Sveriges Elevkårer 

 
Från Sveriges Elevkårer vill vi tacka Uppsala Kommun för samarbetet under årens lopp. Det 
finns en tradition av elevers självständiga organisering i Uppsala och det är glädjande att se 
den utvecklas och breddas runt om i kommunen. 
Ett gott samarbete mellan elever, skolpersonal och politiker är nödvändigt för en utveckling 
inom utbildningsfrågorna som sker efter dialog med samtliga parter. Vi ser att elevkårerna i 
Uppsala upplever sig ha ett gott samarbete med vardera skolledning, inte minst Elevkåren vid 
Rosendal som vann Årets Teamwork med deras rektor.  
 
Som ordförande för Sveriges Elevkårer är det glädjande att se de aktiviteter som elevkårerna 
på gymnasiet anordnar, särskilt att de under året arbetat mer fokuserat med lobbying och 
bildning. Bland flera elevkårer i Uppsala har frågor kring psykisk ohälsa, stress och HBTQ-
personers situation lyfts. Att så många elevkårer valt att inrikta arbete kring detta ser vi som 
ett tecken på att ni som skolhuvudman kan behöva göra ett vidare arbete kring den 
psykosociala arbetsmiljön i skolorna.  
 
Det är alltid lika roligt att träffa elevkårerna i Uppsala på Sveriges Elevkårers lokala, regionala 
och nationella mötesplatser, och det märks att de utvecklas både på de enskilda skolorna som 
gemensamt inom samarbetsorganisationen Uppsalas Elevkårer. 
 
Vi tackar för samarbetet som varit och hoppas på fortsatta gemensamma insatser för att 
stödja elevkårernas arbete att skapa en mer givande skoltid i Uppsala.  
 
 
 
Sveriges Elevkårers styrelse 
genom 

 

 

 
Lina Hultqvist  
Ordförande 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Sveriges elevråd 
 
Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre 
grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer 
givande skoltid för eleverna på skolan. De lokala föreningarna såväl som Sveriges Elevråd styrs 
av sina medlemmar genom demokratiska processer. 

I dagsläget ansluter Sveriges Elevråd 9000 elever (2016) på grundskolan. 

Sveriges Elevråds vision är att det på varje högstadieskola i Sverige ska finnas ett elevråd som 
skapar en mer givande skolgång för sina medlemmar genom att tillvarata deras sociala, 
ekonomiska, kulturella och politiska intressen. 

 

 
Tack Uppsala Kommun!  
 
Sveriges Elevråd vill härmed tacka för det 2,5 åriga avtal som nu lider mot sitt slut och hoppas 

samtidigt på ett fortsatt gott samarbete. Avtalet har lett, och leder till, att Uppsalas Elevråd är 

ett av de län med starkast elevråd. Elevråd som dagligen arbetar för att skolan ska bli mer 

trivsam för alla elever. Vårt samarbete gör det möjligt för elevråden i Uppsala att få stöd, råd 

och utbildning så elevråden kan skapa en så givande skoltid som möjligt för alla elever på 

skolorna de är verksamma. 

 
Stort tack!  
 
Hanna Forsgren,  
Ordförande för Sveriges Elevråd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

Uppsalas elevkårer 
 
Uppsalas Elevkårer är en regional samarbetsorganisation för elevkårerna och elevråden i 
Uppsala kommun. Organisationens syfte är att skapa bättre förutsättningar för 
medlemsorganisationerna att skapa en mer givande skoltid för dess medlemmar på skolan. 
Med hjälp av oss kan vi vara en mellanhand mellan företag och elevkårerna för att skapa en 
säkrare marknad. Vi skapar även mötesplatser för elevkårerna där de kan få inspiration, ta 
hjälp av varandra och samarbeta. 
 
Det glädjer oss mycket att se att både elevråden och elevkårerna i Uppsala är mycket starka 
och aktiva i sitt arbete samt har en anslutningsgrad som ligger över Sveriges genomsnitt. 
Detta ger inte bara eleverna i Uppsala mer inflytande över sin skoltid, utan de får också en 
kunskap som skolan inte lär ut. Elevkårerna i Uppsala har gjort ett gott arbete inom både 
lobbying och bildning. Detta har gett många elever mer kunskap om allt från HBTQ+ frågor, 
stress och psykisk ohälsa.  
 
Elevråden i Uppsala arbetar mycket med att skapa en bättre gemenskap på skolan genom att 
skapa mötesplatser för deras medlemmar på skolan som i sin tur leder till en integration. 
Därmed känner sig förhoppningsvis fler elever sig trygga under deras högstadietid. Elevråden 
möter också deras medlemmars åsikter och jobbar starkt med ett lobbyingarbete, precis som 
elevkårerna. 
 
Uppsalas Elevkårer är mycket tacksamma över det avtalet vi haft tillsammans med Uppsala 
Kommun de senaste åren och vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete, för elevers fria 
organisering.  
 
Alexandra Faringstam,  
Ordförande Uppsalas Elevkårer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

En stark elevorganisation 
 
En framgångsrik elevorganisation bygger på flera faktorer. Det behövs en fungerande 
organisation, en tydlig kommunikation och väl genomförda aktiviteter som medlemmarna vill 
ha. För att tilltala alla elever på skolan behöver elevorganisationen ha en bra balans mellan 
dessa tre komponenter. Den här strukturen är viktig för att elevorganisationens verksamhet 
ska blomma ut ordentligt och skapa en mer givande skoltid för alla elever. 

Vi tror även att det är viktigt att bedriva olika typer av aktiviteter, både för att få en balans i 
organisationen men också tillfredsställa de varierande behov som finns hos 
elevorganisationens medlemmar. De olika aktiviteter vi rekommenderar och utbildar inom är 
service, event, lobbying och bildning. 

Därför är vi glada över att verksamhetsbeskrivningen dem senaste året utgått ifrån dessa 
delar, det har bidragit till att vi har kunnat stärka elevkårerna och elevråden i deras arbete, så 
att dem har kunnat växa som organisationen och bredda sin verksamhet. På så vis skapas en 
mer givande skoltid för alla elever.  

 

 

Verksamhet 

Verksamhetsutvecklare 
Sveriges Elevkårers tjänstemän som arbetar med att stödja och utveckla elevkårer ute på 
skolorna kallas för Verksamhetsutvecklare. De arbetar med att ge elevkårerna utbildningar, 
och fokuserar även mycket på löpande support via såväl telefon och sociala medier, som i 
möten med eleverna och elevkårernas styrelser. Syftet med arbetet är att utveckla 
elevkårernas styrelser, utskott och kommittéer och den verksamhet de bedriver. Samtidigt 
leder arbetet verksamhetsutvecklaren gör till att de elevledda organisationerna och dess 
verksamhet får en kontinuerlig och bestående struktur. 
Under avtalsperioden har dem anställda verksamhetsutvecklarna som arbetat i Uppsala varit: 
 
Henrietta Cahn (2015) 
Frida Ågrup (2015-2016) 
Isabelle Faringstam (2016-2017) 
Frida Hallberg Olsson (2016-2017) 
Amanda Forsell (2016-) 
Elsa Göthlin (2017-) 
Jenny Eriksson (2017-) 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Övrig personal  
Dina Oetterli var anställd som regionchef 2015-2016, därefter tog Emil Samuelsson över som 
regionchef. Regionchefens ansvar är att arbetsleda dem anställda verksamhetsutvecklarna 
samt ha det yttersta ansvaret för att verksamhetsbeskrivningen till avtalet följs. 
 
Utöver detta så har ekonomichef Kristine Arnhällen administrerat Uppsalas elevkårers likvida 
medel samt betalat ut dem medlemsbidrag som elevkårerna och elevråden i Uppsala får. 
 

Utbildningar 
 

Styrelseutbildningar 
En styrelseutbildning är en utbildning för elevkårens eller elevrådets styrelse som syftar till att 
utveckla aktiviteter, organisation och kommunikation. Varje kalenderår erbjuds och 
uppmuntras alla elevkår- och elevrådsstyrelser att ta emot en styrelseutbildning – vi har över 
tid identifierat ett tydligt samband mellan de som fått en styrelseutbildning av oss och ökande 
medlemsantal och ökat antal aktiviteter. 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 aktivitetsområden elevkåren eller 
elevrådet kan och bör ha; här lyfts även vikten av att ha bredd och balans mellan de olika 
typer av aktiviteter en elevkår eller ett elevråd kan bedriva. En del av utbildningstiden ägnas 
åt vikten av att ha en stor medlemsbas på skolan och hur styrelsen kan arbeta för att nå detta 
 
Under avtalsperioden har Sveriges elevkårer och Sveriges elevråd uppmuntrat samtliga 
elevkårer i Uppsala att delta på en styrelseutbildning. 
 
Gymnasiet: 
2015: 16 elevkårer deltog på en styrelseutbildning 
2016: 15 elevkårer deltog på en styrelseutbildning 
2017: Under VT har 13 elevkårer deltagit på en styrelseutbildning  
 
Högstadiet: 
2015: 10 elevråd deltog på en styrelseutbildning 
2016: 12 elevråd deltog på en styrelseutbildning 
2017: 6 elevråd har deltagit på en styrelseutbildning 
 

Övriga utbildningar: 
Under avtalsperioden har ca en utbildning i månaden anordnats i Uppsala under både 
vårtermin och hösttermin. Genom utbildningarna utbildas, motiveras och utmanas 
organisationerna att utvecklas och förbättras inom specifika områden och kan därigenom 
stärkas som organisationer och på flera sätt skapa en mer givande skoltid för elevkårens 
medlemmar och skolans elever. Förutom kunskap inom specifika områden är 
utbildningstillfällena dessutom en mötesplats för elevkårerna och elevråden i Uppsala där 
dem kan nätverka med varandra. Under avtalsperioden har Sveriges Elevkårer erbjudit 
samtliga medlemsorganisationer följande övriga utbildningar:  



 
 

 
 

 
Årsmötesutbildning:  
Syftet med utbildningen är att ge elevkårerna de grundläggande kunskaper som är 
nödvändiga för att kunna planera, förbereda och genomföra elevkårens årsmöte på ett så bra 
och demokratiskt sätt som möjligt.  
 
Utbildning i utvärdering och överlämning: 
Syftet med utbildningen är att ge grundläggande exempel och tips på hur dem ska arbeta 
med att utvärdera sina verksamheter, samt för hur dem bör överlämna till den 
nästkommande styrelsen som väljs på årsmötet. 
 
Utbildning i medlemsvärvning: 
Syftet med utbildningen är att upplysa och informera elevkårerna om betydelsen av 
medlemmar i deras organisationer samt utbilda dem i hur de ska gå till väga för att attrahera 
och värva skolornas elever. 
 
Utbildning i marknadsföring och kommunikation: 
Syftet med utbildningen är att få elevkårerna att inse hur betydelsefull kommunikationen 
internt och externt är för att deras organisation ska fungera väl och utvecklas. Deltagarna får 
under tre timmar bland annat lära sig om olika kommunikationsstrategier, PR och grafisk 
design. 
 
Utbildning i ekonomi och administration:  
Syftet med utbildningen är att bredda elevkårernas kunskaper inom medlemshantering, 
budgetering, bokföring och övrigt som underlättar deras ekonomiska och administrativa 
arbete.  
 
Utbildning i lobbying: 
Syftet med utbildningen är att informera om elevers och elevorganisationers rättigheter i 
skolan, samt att ge exempel och förslag på hur dem kan arbeta tillsammans med skolan för 
att förbättra utbildning och arbetsmiljö. Samt upplysa om hur elevkårerna och elevråden kan 
arbeta som elevföreträdare. 
 
Utbildning i avtalsrätt:  
Syftet med utbildningen är att informera elevkårerna och elevråden kring hur ett avtal bör 
vara uppbyggt och vad dem bör tänka på när dem skriver avtal med företag och externa 
parter 
 
Utbildning i projektledning: 
Syftet med utbildningen är att informera om hur en projektgrupp kan se ut, samt ge 
grundläggande kunskaper som är nödvändiga för att kunna planera, utvärdera och genomföra 
större evenemang och projekt. 
 
Utbildning i aktivitetsområdet bildning 
Syftet med utbildningen är att inspirera och ge exempel på hur elevkårerna och elevråden kan 
arbeta med bildning som aktivitetsområde, under utbildningen får dem planera en 
bildningsaktivitet som dem ska genomföra. 



 
 

 
 

 
Utbildning i aktivitetsområdet service 
Syftet med utbildningen är att inspirera och ge exempel på hur elevkårerna och elevråden kan 
arbeta med service som aktivitetsområde, hur dem arbetar med medlemsförmåner, 
rabattkort, studentmössor, skolkataloger och skolkläder. 
 
Utbildning för utskott 
Syftet med utbildningen är att elevkårernas utskott ska få organisatoriska kunskaper kring hur 
elevkåren ser ut och kunna visionera kring hur utskottet ska förbättra sin verksamhet och 
samverka med elevkår och skolledning. 
 

 
I diagrammet för utbildningstimmar räknas styrelseutbildningar, lobbyingutbildningar, 
retorikutbildningar, eBas-och utvärderingsutbildningar, kommunikationsutbildningar, 
årsmötesutbildningar, medlemsvärvningsutbildningar och ekonomiutbildningar in i resultatet. 
Det totala antalet studietimmar vi dokumenterat för dessa utbildningar är 1669h.  

Material 
Under avtalsperioden har vi, genom verksamhetsutvecklare, utöver tidigare utgivna böcker 
distribuerat de två nyutgivna böcker som Sveriges Elevkårer gett ut via Elevrörelsens förlag till 
samtliga elevkårer på gymnasiet: 

• Elevrätt – Arbetsmiljö för gymnasieelever 

• Elevrätt – Skoljuridik för gymnasieelever 

• Riktig och resultat – Goda råd för unga ledare 

Vi delar även ut och säkerställer att elevkårerna har tillgång till de av Sveriges Elevkårer 
framtagna mallar och guider de kan behöva i sin förening. Det har exempelvis gällt för att 
underlätta det ekonomiska arbetet och inför planering av årsmöte. 

Till grundskolan har vi, genom verksamhetsutvecklare, utöver tidigare utgivna böcker 
distribuerat en bok som Sveriges elevråd gett ut via elevrörelsens förlag: 

• Guiden – Allt elevråd och elevkårer kan göra 
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Mötesplatser Gymnasiet: 
Vi kan se att majoriteten av de mötesplatser vi erbjuder medlemmarna i Uppsala tas mer till 
vara på idag än 2015. Det generella intresset kan vi se ökar på samtliga, förutom en, punkter.  
 
Den enda mötesplats som blivit mindre attraktivt för deltagare är RWA- ledarskapsprogam. 
Detta minskade intresse kan vara av flera anledningar, en är att de som går 
ledarskapsprogrammet går det i sitt första år av gymnasiet, och fortsätter sedan av vara 
engagerad i elevkåren under resterande tid. En annan anledning kan vara det ökade intresset 
för Hybris, som är ett annat program för att utveckla de mest utvecklade organisationerna. 
Här nedan kommer deltagarlistan på de mötesplatser som vi dokumenterat under 
avtalsperioden:  
 
Inspiration15: 1 
8 elevkårer deltog 
 
Inspiration16: 
8 elevkårer deltog 
 
Årsmöte15:2 
7 elevkårer deltog 
 
Kongress16:3 
8 medlemsorganisationer deltog 
 
Upptakt16:4 
9 elevkårer deltog 
 
Upptakt17 
11 elevkårer deltog 
 
Utbyte15:5 
1 elevkår från Uppsala var uttagen 
 

                                                   
1 Inspiration är ett årligt regionalt inspirationsevenemang under en dag för elevkårer i Uppsala, 
Gävleborg och Dalarna 
2 Sveriges elevkårers årsmöte, hölls 2015 i Linköping 
3 Kongress hålls vartannat år och årsmöte vartannat år, en ny styrelse för Sveriges elevkårer väljs. 2016 
hölls Kongress i Västerås 
4 Upptakt hålls under en helg varje år för alla elevkårer i Sverige, 2016 var Upptakt i Karlstad. 2017 var 
upptakt i Stockholm. 
5 Utbyte var först namnet på vårt utbytesprogram ett nationellt utbytesprogram med fokus på 
storartade projekt och organisationsutveckling tillsammans med externa parter, bara Sveriges mest 
utvecklade elevkårer får möjlighet att vara med. 

 



 
 

 
 

Hybris166: 
1 elevkår från Uppsala var uttagen 
 
Hybris17: 
2 elevkårer från Uppsala var uttagna 
 
RWA for young leaders 2015:7 
8 deltagare från elevkårer i Uppsala 
 
RWA for young leaders 2016: 
7 deltagare från elevkårer i Uppsala 
 
RWA for young leaders 2017: 
3 deltagare från elevkårer i Uppsala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6 Det nya utbytesprogrammet som togs fram 2016. Ett nationellt utbytesprogram med fokus på 
storartade projekt och organisationsutveckling tillsammans med externa parter, bara Sveriges mest 
utvecklade elevkårer får möjlighet att vara med.  
7 RWA är vårt ledarskapsprogram tillsammans med Raoul Wallenberg Academy, där ca 30 
elevkårsaktiva från hela landet väljs ut och läser ledarskapsprogrammet under ett år med 3 fysiska 
träffar. 



 
 

 
 

Mötesplatser Grundskolan: 
De mötesplatser som vi erbjuder elevråden på grundskolan ökar även de i intresse. Generellt 
är det två stora mötesplatser som vi erbjuder alla medlemmar, det ena är Sveriges elevråds 
nationella årsmöte, där medlemmarna får vara med att påverka deras moderorganisation och 
dens verksamhet. Det andra evenemanget är en mötesplats med fokus på att skapa glädje 
och engagemang. Båda mötesplatserna har ökat i intresse under avtalsperioden, vilket är 
mycket kul att se. Vi har arbetat mycket med att utveckla projektet inspiration och har landat i 
ett koncept som vi kallar Boost.  
 
Årsmöte 2015 
1 deltagare från 1 elevråd 
 
Årsmöte 2016 
8 deltagare från 4 elevråd 
 
Inspiration 2016:8 
3 elevråd från grundskolan deltog 
 
Boost 20179: 
4 medlemsorganisationer deltog, 14 elever närvarade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
8 Inspiration är en inspirationsdag för elevråd på grunskolan. 2016 höll evenemanget i Stockholm. 
9 Boost är fr.om evenemanget istället för inspiration för grundskolan. Det är specialanpassat för yngre 
deltagare och fokuserar på att inspirera och skapa glädje för de engagerade på högstadiet, 
evenemanget hölls den 5e maj 2017 på Nannaskolan i Uppsala.  



 
 

 
 

 
Ekonomiskt stöd  
Varje år ger vi de medlemsorganisationer som är kopplade till oss ett ekonomiskt stöd för att 
de ska kunna utveckla sin verksamhet, det ekonomiska stödet är kopplat till organisationens 
anslutning av medlemmar samt den s.k lokala finansieringsgrad som elevkåren får – detta är 
alltså vilket stöd kommun eller landsting ger oss för att vi ska kunna stärka elevkårerna. I 
Uppsala ligger den lokala finansieringsgrad på högsta möjliga för samtliga elevkårer, vilket 
bidrar till att organisationerna får en starkare ekonomi,- och där igenom, en bättre och 
bredare verksamhet.  
 

 
Under perioden 2015-2017 har vi delat ut:  
 
elevkårerna totalt 234 130kr (2015 – 71 641kr, 2016 – 64 857kr, 2017 – 97 632kr)  

elevråden totalt 125 027kr (2015 – 36 660kr, 2016 – 51 010kr, 2017 – 37 357kr) 

 
 
 
 



 
 

 
 

Övriga insatser: 
ESO 
HT 2015 och VT 2016 höll vi 3 utbildningstillfällen för elevskyddsombud per termin. Fr.o.m. HT 
2016 höll vi 1 tillfälle per termin då vi kom överens om att intresset från skolorna var svagt – 
Under 2016 utbildades 88 elevskyddsombud utav oss. Arbetet har fortsatt under 2017 med 1 
tillfälle per termin.   
 
Inflytandeworkshop 
Under avtalsperioden har 3 tillfällen för inflytandeworkshops hållits där samtliga 
gymnasierektorer i Uppsala har fått en inbjudan.  
 
Totalt har 11 rektorer deltagit på en inflytandeworkshop under 2016 och 2017. Vid det sista 
inflytandeworkshop-tillfället bjöds även representanter från elevkårsstyrelserna in att delta 
tillsammans med sin rektor. Något som var mycket uppskattat och gav möjlighet för elevkår 
och rektor att tillsammans planera sin samverkan och kontakt. 
 
Elevkårens dag 
Styrelsen för Uppsalas elevkårer har i flera år anordnat skrytdagen – ett tillfälle för elevkårer 
och elevråd att skryta om sin verksamhet och nätverka. 2016 bytte skrytdagen namn till 
elevkårens dag och infaller den 17 november. 
Detta är ett mycket uppskattat evenemang och brukar även sammanfalla med en 
värvningstävling, där elevkårerna och elevråden tävlar inom olika kategorier. 
 
Gymnasiemässan 
Vi deltog 2015 och 2016 på gymnasiemässan för att informera elever som ska välja 
gymnasium om elevorganisering och tipsade om frågor som kan vara bra att ställa i 
gymnasieskolornas montrar. I vår monter fanns förutom verksamhetsutvecklare, 
elevkårsaktiva från flera olika elevkårer i Uppsala som berättade om deras verksamhet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Elevkårerna på gymnasiet 
Elevkårerna i Uppsala är bland dem starkaste i Sverige. Majoriteten har en medlemsavgift och 
trots det har majoriteten av alla gymnasieelever i Uppsala valt att ansluta sig till en elevkår. 
Att ha en medlemsavgift visar på en stark legitimitet i elevkårernas verksamhet, 
medlemmarna tar verkligen ett aktivt val för att få ta del av elevkårens verksamhet.  
 
I Uppsala är majoriteten av eleverna anslutna till en elevkår på sin skola (51% 2016). Trots att 
alla skolor i Uppsala ännu inte har en elevkår så är de som finns organiserade mycket starka.  

 

Medlemslista Uppsalas Elevkårer 
Celsiusskolan- Celsius elevkår (2015,2016,2017)10 
Cultus gymnasieskola – Brand Kåren (2015,2016,2017) 
Ekebygymnasiet – Ekebys elevkår (2015,2016,2017) 
Fyrisskolan – Fyriskåren (2015,2016,2017) 
GUC/Boland – Hardkåren (2015,2016,2017) 
Grillska gymnasiet Uppsala – Grillskas elevkår (2015,2016,2017) 
Hagströmska gymnasiet Uppsala – Hagströmskas elevkår (2015,2016,2017) 
Internationella gymnasiet – Internationella gymnasiet Uppsala elevkår (2015,2016,2017) 
IT-gymnasiet Uppsala – IT gymnasiets elevkår (2015) 
Jensen gymnasium – Jensen Gymnasium Uppsalas elevkår (2015,2016,2017) 
Jällagymnasiet – Jällas elevkår (2017) 
Katedralskolan – Elevkåren Katedral (2015,2016,2017) 
Kunskapsgymnasiet – Kunskapsgymnasiet Uppsalas elevkår (2015,2016,2017) 
Linnegymnasiet – Linnékåren (2015,2016,2017) 
Lundellska skolan – Skrapans elevkår (2015,2016,2017) 
Realgymnasiet – Realgymnasiet Uppsala elevkår (2017) 
Rosendalsgymnasiet – Elevkåren Rosendal (2015,2016,2017) 
Thoren Business School – TBS Uppsala elevkår (2015,2016,2017) 
Yrkesgymnasiet Uppsala – Yrkesgymnasiets elevkår (2016,2017) 
 
 

Anslutning till elevkårerna 
2015: Vid årsslutet hade elevkårerna i Uppsala totalt anslutit 4541 medlemmar. 
2016: Vid årsslutet hade elevkårerna i Uppsala totalt anslutit 5088 medlemmar. 
2017: Vid augusti 2017 hade elevkårerna i Uppsala totalt anslutit  1847 medlemmar. 
 
 

                                                   
10 Årtalen visar vilka år elevkåren varit aktiva och medlemmar hos Sveriges elevkårer under 
avtalsperioden. 



 
 

 
 

 

Vad gör elevkårerna? 
 
Under avtalsperioden så har vi mätt bredden av elevkårernas verksamhet genom att kolla på 
vilka av verksamhetsområdena lobbying, bildning, service och event som elevkårerna har gett 
sina medlemmar. Det vi har mätt är alltså om de gör någonting inom det området, inte hur 
mycket de har gjort. Detta för att vi ser värde i att ha en bred verksamhet när elevkårerna 
verkar för en bred målgrupp.  
 
2015 så bedrev 16 av 16 elevkårer verksamhet inom event, och vi kunde se att service även 
var ett populärt område att bedriva verksamhet inom, där 11 av 16 elevkårer gav någon typ 
av service till sina medlemmar. Bildning och lobbying var dock inte lika attraktivt, vilket har 
varit någonting som vi har fokuserat på under avtalsperioden.  
 
2016 kunde vi se utveckling inom breddningen av verksamhet då många fler elevkårer bedrev 
verksamhet inom både lobbying och bildning, samtidigt som service och event var kvar på en 
hög nivå.  
 
2017 har nu redan i augusti visat på en fortsatt bred verksamhet hos elevkårerna, vilket är 
väldigt roligt att se. Möjligheterna för att fortsätta ha en bred och god verksamhet är mycket 
goda. Nästa steg för en fortsatt god utveckling i att bredda verksamheten bör ligga på 
bildningsaktiviteter.  
 

 
 
 
2015: 1 elevkår bedrev aktiviteter inom alla aktivitetsområden 
2016: 5 elevkårer bedrev aktiviteter inom alla aktivitetsområden 
2017: 6 elevkårer har hittills bedrivit aktiviteter inom alla aktivitetsområden 
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Elevkårernas lobbyingarbete 
Elevkårerna har själva bedrivit mycket lobbyingarbete under åren, och eftersom att denna 
avtalsperiod fokuserat på lobbying så har vi valt att lyfta många exempel på det 
lobbyingarbete som elevkårerna utfört, notera att även detta bara är ett urval.  
 
Uppsalas elevkårer 

• Genomfört en utfrågning av utbildningsnämnden samt publicerat en debattartikel i 
UNT angående nedskärningarna i den kommunala gymnasieskolan, tillsammans med 
flera elevkårer i Uppsala. 

 

• Elevkårer i Uppsala var med och samlade in namnunderskrifter till dem lagförslag som 
Sveriges elevkårer lobbade för, bland annat att namnet elevkår ska införas i skollagen, 
att elevkårer ska få nyttja skolans lokaler till aktiviteter. Samt att skollagen ska 
tydliggöra skillnaden mellan inflytande och organisering. 

 
Att en lokal samlingsorganisation gör denna omfattning av lobbyingarbete visar på en mycket 
stark organisering av eleverna och en stark vilja att få inflytande.  
 
Celsius Elevkår 

• Det har skett insamling av kläder för UNHCR HT 2015.. 

• Infört mensboxar med mensskydd på skoltoaletter VT 2016. 
 

Fyriskåren 

• Insamling till Rosa Bandet HT 2015. 
 

Hardkåren och Jensens Elevkår 

• Genomförande av enkätsundersökning ang. skolmaten. 
 

Hagströmskas Elevkår 

• Genomförande av flera klädbytardagar. 
 
IGUEK 

• Genomförande av Color Day för att uppmärksamma Pride. 
 

Elevkåren Katedral 

• Införande av mensskåp på skoltoaletter, vilket bland annat uppmärksammats av 
aftonbladet i nationell media. 

• Temavecka ”Över ytan”, ett projekt skapat genom vårt utbytesprogram Hybris. 
Projektet skapades för att prata om psykisk ohälsa där de samarbetade med 
organisationen MIND samt PR-byrån Pronto. 

• Uppmärksammat UHRs beslut om att ändra IB-betygskonvertingen genom en 
namninslamling mot förslaget. 
 

Elevkåren Rosendal 

• Insamlingar till UNHCR för flyktingkatastrofen 2015, Elevkåren Rosendal samlade in 
över 32 000kr. 



 
 

 
 

• Antog tillsammans med Maktsalongen en nollvision mot utbrändhet i det unga 
civilsamhället. 

• Arrangerat en s.k ”Klagomur” där elever kan klaga för att elevkåren ska kunna arbeta 
med frågorna. 

• Skapat en kampanj tillsammans med RFSU ang. sex-och samlevadsundervisning i 
gymnasiet. 

• Arrangerat föreläsning från RFSL om HBTQIA+. 

• Infört ett könsneutralt omklädningsrum tillsammans med skolan. 

• Infört en elevkårsfond för att alla ska kunna ta del av elevkårens verksamhet. 
 

Kunskapsgymnasiet Uppsalas Elevkår 

• Haft en insamling för elever i Indien. 
 

Skrapans Elevkår 

• Haft insamling för UNHCR för flyktingkatastrofen 2015, där de samlade in nästan 
60 000kr.  

• Anordnat temavecka kring psykisk ohälsa och tillsammansskap med olika föreläsare. 

• Anordnat HBTQ-dagar. 

• Haft insamling i förmån för musikhjälpen.  
 
Elevkårernas servicearbete 
Elevkårerna har även arbetat mycket med service till sina medlemmar, många av elevkårerna 
har medlemskort där de knutit olika rabatter runtom i staden som passar elevernas intressen.  
 
Uppsalas elevkårer 
Erbjuder alla elevkårer i Uppsala att vara med i en centralupphandling för studentmössor, för 
att på så sätt säkerställa bra avtal, god kvalitét,- och priser på studentmössor.  
Uppsalas elevkårer sköter även upphandlingen kring gymnasiekatalogen i Uppsala, den säljs 
på skolan för 60kr per katalog och är en av elevkårernas främsta inkomstkälla för att kunna 
bedriva sin verksamhet.  
 
Exempel vad elevkårerna gör är tillexempel Hardkåren som har bidragit ekonomiskt till 
studenter för att underlätta den ekonomiska bördan som studenten medför.  
 
Elevkårernas bildningsarbete 
Elevkårerna har under avtalsperioden börjat arbeta mycket mer med bildning. Alltså 
aktivitetsområdet där vi mäter ifall elevkårerna faktiskt ger sina medlemmar kunskap.  
 
Jensens Elevkår 

• Erbjudit gratis mattehjälp genom YouSchool 
 
Elevkåren Katedral 

• Haft föreläsning inför Högskoleprovet. 
 
Elevkåren Rosendal  

• Anordnat föreläsning av Gudrun Schyman om feminism. 

• Anordnat övernattning i samband med valvakan för det Amerikanska presidentvalet. 



 
 

 
 

• Anordnat plugg-eftermiddagar. 

• Uppmärksammat det franska presidentvalet. 
 
Kunskapsgymnasiet Uppsalas Elevkår 

• Anordnat en föreläsning om HBTQ+ 
 

 
Elevkårernas evenemang 
Elevkårer över hela Sverige arbetar mycket med evenemang för sina medlemmar, att skapa 
glädje på skolor. Detta kan vara allt mellan att arrangera stora skolkamper till att dela ut 
kladdkaka på kladdkakans dag, högt som lågt. Det tycker vi är väldigt roligt, och påminner 
också alltid våra medlemmar om det stora ansvar en har som arrangör för ett evenemang. Att 
elevkårerna i Uppsala ansvarar för många av de större evenemanget för elever är en väldigt 
bra sak. Det betyder att det är seriösa aktörer som ansvarar för säkerheten och trivseln för 
deltagarna.  
 
Vi har plockat ut några av de större evenemangen för att visa er i den här rapporten.  
 
Insparksveckan 
Insparksveckan är ett alkoholfritt evenemang på flustret som är till för alla ettor som börjar 
gymnasiet, det är ett samarbete mellan de 4-5 största skolorna i Uppsala.  
 
Kampen 
Kampen är en skolkamp som har en lång tradition, skolkampen är mellan Katedralskolan och 
Lundellska skolan och arrangeras av Elevkåren vid Katedral och Skrapans Elevkår.  
 
Slaget 
Slaget är även det en skolkamp, denna mellan Rosendal och Fyrisskolan. Slaget arrangeras av 
Elevkåren Rosendal och Fyriskåren.  
 
 
 

 
”Bild från läktaren under evenemanget Slaget” 

 



 
 

 
 

 
 

Elevråden på högstadiet 
 

Medlemslista Uppsalas elevråd 
Almungeskolan – Almungeskolans elevråd (2015,2016) 
Björkvallskolan – Björkvallskolans elevråd (2015,2016,2017) 
Eriksbergskolan – EBE (2015,2016,2017) 
Gluntens montessoriskola – Gluntens elevråd (2015,2016,2017) 
Gottsundaskolan – Gottsundaskolans elevkår (2015,2016,2017) 
Gränbyskolan – Gränbyskolans elevråd (2015,2016,2017) 
Jensen grundskola – Elevkår Jensen (2015,2016,2017) 
Katarinaskolan – Katarinaskolans elevkår (2015,2016,2017) 
Kunskapsskolan – Kunskapsrådet Uppsala (2015,2016,2017) 
Kvarngärdesskolan – Kvarngärdesskolans elevkår (2015,2016,2017) 
Raoul Wallenbergskolan – Raoul Wallenbergsskolans elevråd (2015) 
Stavby skola – Stavby elevråd (2015,2016,2017) 
Stordammens skola – Stordammens elevkår (2015) 
Tiundaskolan – Tiundaskolans elevråd (2015,2016,2017) 
Tunabergsskolan – Tunabergsskolans elevråd (2015,2016,2017) 
Uppsala musikklasser – UMK:s elevkår (2015,2016,2017) 
Uppsala Waldorfskola – UWS elevkår (2015) 
Valsätraskolan – Valens elevkår (2016,2017) 
 
 

Anslutning till elevkårerna:  
2015: Vid årsslutet hade elevråden i Uppsala totalt anslutit 2343 medlemmar. 
2016: Vid årsslutet hade elevkårerna i Uppsala totalt anslutit 2828 medlemmar. 
2017: Vid augusti 2017 hade elevkårerna i Uppsala totalt anslutit 742 medlemmar. 
 

Vad gör elevråden? 
Elevråden på grundskolan arbetar till stor grad precis som elevkårerna på gymnasieskolorna. 
De organiserar sig tillsammans för att skapa värde och god verksamhet för medlemmarna och 
eleverna på deras skolor. Deras organisering fokuserar ofta på att skapa glädje på skolorna 
och att skapa en trygg skola för alla elever.  
 
Här nedan har vi plockat ut ett urval på elevråd på grundskolan:  
 
UMK (Uppsalas Musikklassers Elevkår)  
UMK arrangerade en rektorshearing på skolan där elever fick fråga ut skolledningen om frågor 
de tyckte var viktiga. De har även uppmärksammat den internationella kvinnodagen (8mars) 
genom att hänga upp affischer på starka kvinnliga ledare, samt feministiska budskap. 
Jensen Uppsalas Elevkår 
Jensen Uppsalas Elevkår har jobbat aktivt under höstterminen med att förbättra skolmaten. 



 
 

 
 

De har genom enkäter samlat information, och genom möten med rektor samt matleverantör 
lobbat för förbättring. 
Valens Elevkår 
Valens elevkår har haft en insamling för UNICEF, de har även satt upp ett mensskåp på skolan. 
Gottsundaskolans Elevkår 
Gottsundaskolans elevkår har arbetat för att skapa godare samarbete mellan elever och 
skolledningen. De har förbättrat mötesformerna och har nu framfört elevers åsikter på möten 
med skolledningen. 
Tunabergsskolans Elevråd 
Tunabergsskolans elevråd har engagerat sig i Operations Dagsverke, där de tillsammans har 
lyckats samla in hela 72 000kr till projektet. Operation Dagsverke arbetade under 2016 med 
att skapa säkra platser för funktionsnedsatta barn i Mongoliet. De har även uppmärksammat 
den internationella kvinnodagen genom affischering av starka kvinnliga ledare, där de visade 
på deras bakgrund, uppväxt och livsbedrifter. 
Katarinaskolans elevkår 
Katarinaskolans elevråd har under året lobbat för att ta bort förbudet mot huvudbonader i 
skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Könsfördelning Uppsalas elevkårer 
 
Under de senaste tre åren kan vi konstatera att över hälften av de elever som väljer att 
ansluta sig till en elevkår på skolan är kvinnor (2015 - 56%, 2016 – 55%, 2017 – 56%), denna 
trend verkar hålla sig stadig över hela avtalsperioden. Någonting som är kul att se är att 
personer som varken identifierar sig som kvinna eller man har ökat från 16 personer till 88 
personer mellan 2015 – 2016, detta kan ha att göra med det bildnings,- och lobbyingarbete 
kring HBTQ-frågor som elevkårerna utfört.  
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Könsfördelning Uppsalas elevråd 

 
För elevråden ser vi en väldigt jämn uppdelning av kvinnor och män för alla år genom 
avtalsperioden. Även hos elevråden, likt hos elevkårerna kan vi se en trend av att fler av de 
som ansluter sig till ett elevråd i Uppsala identifierar sig som varken kvinna eller man, detta 
har gått från under 1% enhet till över 3% enheter bara mellan perioden 2015-2016. Detta kan 
ha att göra med det bildnings- och lobbyingarbete som elevråden utför på skolorna.  
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