Bäste målsman,
Här kommer lite information om Sveriges elevråd – SVEA och Elevrådskongressen! Här
hittar du fakta om vilken sorts träff Elevrådskongressen är och hur träffen är arrangerad,
så att alla elevrådare som deltar under kongressen känner sig trygga och delaktiga.
Vilka är Sveriges elevråd – SVEA?
Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation av och för elevråd i övre
grundskolan och gymnasiet. Vi har medlemmar över hela landet och är en av Sveriges
största ungdomsorganisationer.
Sveriges elevråd – SVEA finns för att:
Inspirera, stötta och utveckla elevråd
Föra fram våra medlemars åsikter i skolpolitiken
Öka kunskapen om elevers rättigheter och elevers rätt hos alla som verkar inom
skolan
Vad är Elevrådskongressen?
Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEA:s årsmöte, där elevrådare från hela
Sverige tillsammans skapar den politik och verksamhet som ska bidra till en bättre och
mer demokratisk skola. En plats där elevens åsikt gör skillnad!
Under Elevrådskongressen arbetar vi mycket med gruppdynamik, så alla lär känna
varandra och känner sig trygga i sina grupper.
Tillsammans med elevråden vill vi göra skolan till en bättre och mer demokratisk plats.
Sveriges elevråd – SVEA är en ideell organisation som är helt partipolitiskt och religiöst
obunden!

MER VIKTIG INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA

Bra att veta om vistelsen:
Vi håller hårt på vår drog- och alkoholpolicy. Skulle någon bli ertappad med droger
eller alkohol kommer hen genast att bli hemskickad och rektorn kommer kontaktas.
Är personen under 18 år kommer vi även att kontakta målsman.
Vi kommer att ha funktionärer som möter alla deltagare på stationen när de anländer.
Det är väldigt viktigt för oss att ingen känner sig utanför eller osedd på våra träffar!
Därför jobbar vi mycket med att lära känna varandra och gör roliga saker ihop.
Vi kommer att bo i klassrum under hela träffen. Det innebär att deltagarna behöver ta
med sig sovsäck och liggunderlag!

VIKTIG INFORMATION
Elevrådskongressen pågår mellan en fredag till söndag, vilket innebär att deltagarna
på träffen kan komma att behöva ta ledigt på fredagen.
Vi har förbud mot nötter och sprejer (hårsprej, deosprej) på våra träffar, på grund av
allergier. I deltagaravgiften ingår all mat och husrum under Elevrådskongressen, men
det kan vara bra att ta med lite fickpengar till godis och annat trevligt.
Har ditt barn några särskilda behov?
Det kan vara allt från funktionsnedsättning till att hen vill sova i en sovsal med bara tjejer/killar. Kontakta vår projektsamordnare Malin så fort som möjligt! Malin är vår
projektsamordnare och ansvarig för träffen!
Ni kan kontakta Malin på 070-7188809 eller på malin.klein@svea.org, både innan och
under träffen!

