VAR: Bjurbäcksskolan, Emmaboda.
NÄR: 5 - 7 april. Incheckningen startar från 13.30 och
programmet startar 15.00 i Folkets hus. På söndagen slutar vi
kl. 14.00.
Hur tar en sig till Emmaboda?
Det går att åka tåg till Emmabodas station.
Betalar Sveriges elevråd - SVEA våra biljetter?
Nej, elevrådet eller skolan står för resan. Ansök om resebidrag från
Elevrådsfonden!
Varför ska jag åka på UYV?
UYV är en utbildningshelg för elevråd. Läs om utbildningarna på
hemsidan. Det är också ett jättebra tillfälle att träffa andra elevråd och
dela med er av era erfarenheter.

Måste vi sova på skolan?
Alla deltagare måste sova på skolan, för att vi på Sveriges elevråd SVEA har ansvaret under helgen. Deltagare måste själva ha med sig
luftmadrass eller liggunderlag och sovsäck eller täcke.
Vad äter vi?
Vi äter tillsammans i skolans matsal. Har du allergier eller annan
matkänslighet är det viktigt att du meddelar det.
Vad händer om jag inte kan vara med under hela träffen?
Mejla eller ring Malin om du måste komma senare på fredagen eller
åka tidigare på söndagen. malin.klen@svea.org 070-71 888 09
Hur gammal måste en vara för att få åka på träffen?
För att få åka på träffen ska en gå på högstadiet eller gymnasiet. Du
ska ha fyllt 13 år.
Jag som vuxen vill åka med mina ungdomar.
Vi låter inte vuxna från skolorna vara med på träffen. Sveriges
elevråd - SVEA kommer att ha personal på plats under hela träffen
och det finns ett nummer till en telefon som är bemannad dygnet
runt.
Vad händer om ungdomarna dricker alkohol då?
Vi har en nolltoleranspolicy mot bruk av droger och alkohol. Kommer
det fram att någon har brukat under träffen kommer deltagaren att
skickas hem på egen bekostnad efter att vi har kontaktat målsman
och rektor.
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