Bli värdskola för
Sveriges elevråd - SVEA
En möjlighet för er skola att synas i både nationell och lokal media

Bli värd för en nationell träff!
Sveriges elevråd – SVEAs nationella träffar är stora evenemang där elevrådare från hela Sverige möts
och tillsammans blir utbildade, utvecklas och nätverkar. Allt för att på bästa sätt kunna samarbeta mot
ett gemensamt mål: en bättre och mer demokratisk skola. Sveriges elevråd – SVEA har två nationella
och flera regionala sammankomster per år.

USE YOUR VOICE
USE YOUR VOICE är en utbildningshelg fylld av möjligheter för elevråd runt om i
Sverige att växa sig starkare. De får möjlighet att samla in nya idéer och verktyg att
arbeta vidare med i elevrådet. USE YOUR VOICE är ett forum för elevråd och ett
bra tillfälle att nätverka med elever från hela Sverige.
Elevrådskongressen
Elevrådskongressen är vårt årsmöte där våra medlemselevråd tillsammans
bestämmer vad organisationen ska arbeta för under det kommande året. Att delta
på Elevrådskongressen är en bra chans att få lära sig hur demokrati fungerar i
praktiken. Deltagarna på Elevrådskongressen får med sig användbar kunskap för
sitt arbete med elevrådet samtidigt som de påverkar Sveriges elevråd - SVEA.
Drivkraft
Drivkraft är en endagsutbildning för elevråd i våra regioner SKÅNE, STHLM och
VÄST. Utbildningsdagen består av föreläsningar och workshop om exempelvis
ledarskap, marknadsföring och projektledning. Deltagarantalet under Drivkraft är
ca. 50 elever och ingen övernattning krävs. Skolans elevråd är garanterade platser
på träffen.

Om att vara värdskola/värdkommun
Skolan och/eller kommunen i fråga behöver inte lägga mycket tid på planering av träffen.
Vad vi behöver från er:
•
•
•
•
•

Lokal för övernattning med plats för cirka 200 elever
En bra aula/sal med sittplatser för alla
Tillgång till klassrum för utbildning
Kost, bespisning och bespisningspersonal
Viss teknisk utrustning, exempelvis skrivare och wi-fi

Resterande står vi för. Totala kostnaden varierar beroende på matkostnader och löner i olika kommuner.
Utöver detta får den som är värd givetvis vara mer delaktig. Ramarna för hur det kan bli utgörs av
fantasin. Ju tätare samarbete desto roligare!

Sveriges elevråd - SVEA står för:
•

Sveriges elevråd - SVEA står för all personal och utbildare (ca 40-50 pers), samt deras resor och
färdkost

•

Sveriges elevråd – SVEA sköter all planering och administration före, under och efter träffen

•

Sveriges elevråd - SVEA står för utbildningskostnader och allt övrigt material

•

Skolans elevråd deltar enligt överenskommelse i planeringen och är funktionärer under träffen
och får därmed en miniutbildning i projektledning

•

Skolan/kommunen får annonsplats i inbjudan, på svea.org samt engagerad.se

•

Skolans elevråd får i efterhand skräddarsydd elevrådsutbildning (värde 19 000kr, bokning sker i
samband med kontraktskrivning, gäller ej Drivkraft)

•

Skolan/kommunen får utrymme att synas och omnämnas i all medial bevakning som sker i
samband med träffen

Säkerhet under Sveriges elevråd - SVEAs träffar:
•

Under våra träffar råder det alltid strikt alkohol- och drogförbud.

•

Samtlig personal är utbildad i HLR.

•

Inför och under träffen arbetar vi aktivt med att försäkra oss om att alla deltagare känner sig trygga
och inkluderade.

Kontakta oss!
Om du vill veta mer om våra nationella träffar, är intresserad av att vara värdskola eller har några andra
frågor är du välkommen att kontakta vår projektsamordnare Malin Klein på 070-718 88 09 eller
malin.klein@svea.org.

Nätverka och uppmärksamma
I samband med vår nationella träffar arbetar vi aktivt för så stor medial uppmärksamhet som möjligt.
Det gör vi både för att vill vi förstärka organisationens position, lyfta våra medlemmars röster samt för
att lyfta den skola och/eller kommun som är värd för träffen.
Att skapa olika forum där elevrådare från hela landet kan mötas, utbyta erfarenheter och tillsammans
visionera om framtidens skola är viktigt. För att uttrycka det enkelt: vill du få fort – gå själv. Vill du gå
långt – gå tillsammans! Våra medlemmars röster måste bli hörda och skolor och kommuner som aktivt
arbetar för detta förtjänar att bli uppmärksammade.

Om häftet
Det här häftet är utformat av Sveriges elevråd - SVEA och riktar sig till dig som på något vis arbetar med
att påverka, förnya eller förändra skolan i din kommun till någonting bättre, Det spelar ingen roll om du
är rektor, lärare, elevrådare eller arbetar inom kommunen. När du läst häftet har du ett konkret förslag
för hur ni kan vara med i arbetet för att skapa en bättre och mer demokratisk skola.

Läs mer om organisationen på www.svea.org!

Om Sveriges elevråd - SVEA
Vi är en samarbetsorganisation av och för elevråd i övre grundskolan och gymnasiet.
Vi har medlemmar över hela Sverige och finns för att: Inspirera, stötta och utveckla
elevråd, föra fram elevers röst i skolpolitiken och för att öka kunskapen om elevers
rättigheter hos alla som verkar inom skolan.
Sveriges elevråd – SVEA vill förbättra skolan och göra den mer demokratisk. Vi tror
att starka elevråd är en viktig del av en fungerande skola. Vår princip är enkel: med
samarbete kommer man längst. Därför arbetar Sveriges elevråd – SVEA med att
utbilda och engagera enskilda elevråd, men också med att påverka inom skolfrågor
och elevinflytande på nationell nivå.

Följ oss på sociala medier!

@sverigeselevrad

@sverigeselevrad_svea

@sverigeselevrad

Sveriges elevråd - SVEA

