USE YOUR VOICE är Sveriges elevråd - SVEAs
utbildningshelg för elevråd på högstadiet och gymnasiet.
På USE YOUR VOICE får ni kunskap om hur ni kan organisera ert elevrådsarbete
och ni får verktyg för hur ni gör er röst hörd, både i och utanför skolan!
Åk på USE YOUR VOICE om ni vill bli bättre på ledarskap, samarbete, påverkan, elevers
rättigheter och mycket mer!

DATUM: 5 - 7 APRIL
PLATS: BJURBÄCKSSKOLAN 7-9, EMMABODA
ANMÄLAN: WWW.SVEA.ORG/UYV
Varje medlemselevråd får skicka tre deltagare gratis!
Efter det kostar det 690 kr/person. För icke -medlemmar kostar det 1390 kr/person.
Vill du veta mer?
Om du har några frågor om USE YOUR VOICE kan du kontakta vår projektsamordnare på
070-718 88 09 eller på malin.klein@svea.org. Mer information om boende under helgen,
regler för deltagare och mycket mer finns att läsa på www.svea.org/uyv!

ÅRETS UTBILDNINGAR
När du amäler dig till årets USE YOUR VOICE får du välja om du vill lära dig mer om att
organisera elevråd, arbeta med påverkan eller bli bättre på att förstå och förändra din
arbetsmiljö! Läs om årets tre utbildningar och fundera över vad du vill lära dig mer om!

SMARTARE
ORGANISERING

EFFEKTIVT
PÅVERKANSARBETE

BÄTTRE
ARBETSMILJÖ

Tillsammans är vi starkare!
Utbildningen ger er kunskap
och smarta verktyg för att
organisera elevrådet så att
alla känner sig inkluderade.
Ett elevråd som arbetar
normkritiskt är ett elevråd
som också representerar alla
elever. Vill ert elevråd nå ut
till fler, få bättre
sammanhållning och skapa
mer engagemang
- då är det här utbildningen
för dig!

Elever är experter på att vara
just elever! Under
utbildningen får ni kunskap
och verktyg för att på riktigt
påverka er skola i en riktning
som gynnar elever. Med hjälp
av konkreta projektplaner och
argument utifrån lagar och
regler kan elevrådet bli mer
effektivt. Har elevrådet
drömmar om en bättre skola
och skapa positiv förändring
- då är det här utbildningen
för dig!

Som elev är du i skolan 190
dagar om året och har rätt till
6 890 timmar undervisningstid,
du är en hel del i skolan! Det
är viktigt att skolmiljön är både
trygg och säker. Här får ni
kunskap om den fysiska och
den psykosociala arbetsmiljön.
Vill elevrådet ha möjlighet att
påverka hur arbetsmiljön är i
skolan
- då är det här utbildningen för
dig!

FÖR MER INFORMATION KLICKA IN PÅ WWW.SVEA.ORG/UYV

