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Sveriges Elevråd är en rikstäckande
ideell organisation för elevkårer och
elevråd på övre grundskolan. Medlemsorganisationerna är fristående
demokratiska föreningar som arbetar
för en mer givande skoltid för eleverna
på skolan. Föreningarna lokalt, såväl
som Sveriges Elevråd nationellt, styrs
av medlemmarna genom demokratiska
processer. År 2021 ansluter Sveriges
Elevråd 8 896 elever 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.
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18

elevråd deltog
på årsmötet

Årsmöte21
Efter att inte kunnat ses på två år
kunde äntligen elevrådsaktiva från
hela Sverige samlas på Midsommargården i Stockholm för Sveriges
Elevråds årsmöte 2021 i december.
Under årsmötet deltog totalt 40 representanter från 18 elevråd.
Efter årsmötet arrangerades den
traditionsenliga elevrådsgalan. Under
galan kunde deltagarna mingla, delta
i musikquiz och äta en tvårätters
middag. Galan avslutades med att

organisationens priser ”Årets elevråd”
och ”Årets insats” delades ut. Årets
elevråd gick till Stordammens Elevråd
i Uppsala som genom variation i sin
verksamhet och sitt lobbingarbete har
arbetat för en mer givande skoltid för
sina medlemmar. Årets insats kammades hem av Gylleskolans Elevråd
från Borlänge.
Under årsmötet tackades även den
gamla styrelsen av, och en ny styrelse
valdes.

Bild från kvällens elevrådsgala.

Den nya styrelsen för
Sveriges Elevråd 2022:
Ordförande: Lilian Helgason
Förste vice ordförande:
Edvin Johansson
Andre vice ordförande:
Charlie Arby
Ledamöter: Karl Weimarck,
Tilde Emilsson, Jonatan Widmark,
Kiam Dahlström, Filip Manjevic och
Corall Bodonyi
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4,1

av 5 möjliga i betyg
från deltagarna

Utbildning för elevskyddsombud 2021
ESO21-VT var ett elevskyddsombudsprojekt som drevs i samarbete
med vår systerorganisation Sveriges
Elevkårer. Projektet syftar till att utbilda elevskyddsombud på högstadiet
och gymnasiet under en halvdag. Det
arrangerades nio digitala utbildningstillfällen under vecka 11-12, och vi
utbildade totalt 58 skolor.

Lagom till att ESO21-VT arrangerades
hade vi blivit så vana och erfarna av
att arrangera digitala utbildningar att
projektet gick som smort! Av de deltagare som svarade på utvärderingen fick
utbildningen 4,1 av 5 möjliga i betyg.
Under hösten var det dags för ESO21HT. Även denna gång var utbildningen helt digital och vi kunde erbjuda
den till ytterliggare 87 skolor. Projektet pågick mellan vecka 45-47 och
deltagarna gav utbildningen 4/5 som
genomsnitt i sin utvärdering.

Vi kunde även se att ca 10% av de som
gick utbildningen är återvändande
deltagare, vilket innebär att vi både
kunnat förvalta de skolor vi redan har
relation med men även erbjuda utbildningen till många fler!

Årsberättelse 2021

Elevrådsdagarna
Under höstterminen arrangerades det
mycket uppskattade digitala konceptet
Elevrådsdagarna. Elevrådsdagarna är
en styrelseutbildning och kickoff som
vi säljer till elevråd som inte är medlemmar hos oss. Under 2020 ställdes
utbildningen om till en interaktiv
utbildningsfilm, och efter mindre
förbättringar i filmen och konceptet
kunde vi erbjuda samma lösning även
under 2021.
Utöver utbildningen får skolorna även
en goodiebox med material som ska
användas av deltagarna under utbildningen, ett mycket uppskattat tillägg.

Med hjälp av filmen är deltagarna inte
längre begränsade av vilken ort de
befinner sig i, eller vilken dag vi har
möjlighet att arrangera utbildningen
utan väljer helt själv när de vill
genomföra den. Tack vare detta hade
vi möjlighet att nå ut till hela Sverige!

