Om oss
Elevernas Riksförbund är en organisation av och för
elever. Det betyder att förbundet utgörs av våra
medlemmar som är elever och att vi verkar för deras
intressen. Alla våra medlemmar är elevråd, elevkårer
eller andra former av elevorganiseringar på övre
grundskolan och gymnasiet.
Varje medlemsförening har en röst på vårt årsmöte och
de beslutar bland annat om vår verksamhet, om vilken
poltik vi ska driva och vilka som ska sitta i styrelsen. Att
vara medlem är ett sätt att både lyfta sin röst och att
stärka elevperspektivet i den nationella skoldebatten
genom en samlad elevrörelse!

Vi finns för att samla och stärka elever i
demokratiska forum, representera och föra
fram elevers röst och värna elevers rättigheter.

Förord

Förbundsorförande Chiara Bergmark
Elevernas riksförbund är en medlemsstyrd organisation som
samlar elevföreningar på högstadiet och gymnasiet. Vi arbetar för
en bättre och mer demokratisk skola genom att representera och
föra fram elevers röst, stärka elever i demokratiska forum och
värna elevers rättigheter. Elevernas riksförbunds valmanifest
innehåller de frågor som Sveriges elever vill lyfta inför, under och
efter valet.
Den svenska skolan står inför stora utmaningar inom flera områden.
För att komma till bukt med de problem som finns krävs ett ökat
fokus på de som möter utmaningarna dagligen - nämligen
eleverna. Att elever inte har möjlighet att rösta i valen betyder inte
att deras röster ska förbises. Vi kräver en valdebatt med elevfokus
på riktigt!

Elevers psykiska hälsa
Det är hög tid att vi prioriterar elevers psykiska hälsa. Elever
får inte det stöd och den kunskap de behöver i frågor som rör
psykisk hälsa idag. Förutom en dålig tillgång till en tillgänglig
och fungerande elevhälsa och en bristande likvärdighet
misslyckas skolor ofta med det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet. Det är viktigt att man lyssnar på
elever för att förstå vilka behov som finns och vad som
påverkar deras psykiska hälsa negativt likaväl som positivt i
skolan.

Elevernas riksförbund kräver att:
Ett maxtak för antal elever per skolkurator, skolpsykolog och
skolsköterska införs inom elevhälsan.
Det införs obligatoriska hälsosamtal med inriktning psykisk
hälsa jämte dagens fysiska hälsokontroller.
Det öronmärks pengar till elevhälsan.
Samtalet om psykisk hälsa läggs på en nivå som är relevant för
den problematik som dagens elever upplever.
Psykisk hälsa integreras i undervisningen så att elever från en
tidig ålder får verktyg och kunskap för att kunna identifiera,
hantera och ta hand om sin psykiska hälsa.
Det statliga ansvaret för samverkan mellan elevhälsa, vård,
BUP, polis, socialtjänst och andra aktörer ökar.

Gymnasiebehörighet och
gymnasieexamen
En gymnasieexamen blir allt oftare nödvändig för att komma
in på en arbetsmarknad som blir allt tuffare. Över 15% av
eleverna i årskurs nio saknar behörighet till gymnasiet och
en femtedel av alla gymnasieelever tar inte sin
gymnasieexamen. Detta är ett tydligt bevis på bristerna inom
svensk skola. Vi vill att fler elever ska kunna påbörja och
fullfölja en gymnasieutbildning för att på så vis få goda
möjligheter att arbeta med det det de vill i framtiden.

Elevernas riksförbund kräver att:
Alla elever får tillgång till en SYV enligt skollagens
bestämmelser.
Alla elever erbjuds frekventa besök hos en studie - och
yrkesvägledare från och med årskurs fyra.
Elever tidigt får information om hur deras betyg kommer att
påverka deras möjligheter till utbildning och arbete i framtiden.
Elever som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet/ta
gymnasieexamen tidigt informeras om det.
Satsningar på specialpedagoger och andra stödinsatser ökar
och baseras på elevernas behov.

Lärarbristen
Den utbredda bristen på lärare tvingar skolor att tumma på
elevers rätt till en bra utbildning och rättvis betygssättning.
Såväl elevers vardag som framtid drabbas av bristen på
lärare. Det ska vara en självklarhet att elever undervisas av
den lärare som sätter elevens betyg. Alla elever ska ha
tillgång till legitimerade lärare!

Elevernas riksförbund kräver att:
Alla elever undervisas av legitimerade lärare.
Elever i så hög utsträckning som möjligt undervisas av samma
lärare som sätter dens betyg.
Elever bjuds in till samtal om hur lärarbristen påverkar dem,
och att elevperspektivet tas hänsyn till vid utformandet av
lösningar i frågan.
Skolan förstatligats och att en revidering av skolans
finansieringssystem sker som tillgodoser skolors faktiska
utgifter och kostnader.

Diskussionsfrågor
Elevers psykiska hälsa
Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator (Skollagen, 2 kap, §25).
Hur ser det ut för er?
Har ni tillgång till hjälp och stöd när ni behöver det?
Om inte - vad saknas?

Gymnasiebehörighet och gymnasieexamen
Vet ni hur er utbildning och era betyg kommer påverka era
chanser till jobb och/eller utbildning i framtiden?
Om inte, har ni tillgång till en SYV som kan svara på era frågor?
Får ni det stöd ni behöver från era lärare/ annan personal för att
uppnå era mål i skolan?
Vad skulle ni behöva för att bli mer motiverade i skolan?

Lärarbristen
Vet du om du någonsin har blivit undervisad av en obehörig
lärare?
Om så är fallet, hur upplevde du det?
Vilken är den viktigaste egenskapen hos en bra lärare?

Kontakta oss om ni vill arbeta
med vårt valmanifest!
Kontakt:
Förbundsordförande Chiara Bergmark
chiara.bergmark@elevernasriksforbund.se
070-718 88 01
Elevernas riksförbund
info@elevernasriksforbund.se

Elevernas riksförbund
@elevernas
elevernasriksforbund.se

