Hej målsman!
Här kommer lite information om Elevrådskongressen, Elevernas riksförbunds
årsmöte. Nedan följer en redogörelse för vilka Elevernas riksförbund är, vad som
händer under kongressen och hur träffen är arrangerad så att alla deltagare som
deltar känner sig trygga och delaktiga.
Vilka är Elevernas riksförbund?
Elevernas riksförbund är en samarbetsorganisation av och för elever i övre
grundskolan och gymnasiet. Vi har medlemmar över hela landet och är en av
Sveriges största ungdomsorganisationer.
Elevernas riksförbund finns för att
Samla och stärka elever i demokratiska forum
Representera och föra fram elevers röst
Värna elever rättigheter
Vi vill förbättra skolan och göra den mer demokratisk, tillsammans med elever gör
vi detta möjligt. Vår princip är enkel: med samarbete kommer man längst.
Vad är Elevrådskongressen (EK)?
Elevrådskongressen är Elevernas riksförbunds – årsmöte. Här kommer våra
medlemmar få besluta om vilka frågor vi ska fokusera på i vårt påverkansarbete,
vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och mycket mer!
Det som det beslutas om under helgen kommer alltså ligga som grund för
Elevernas riksförbunds arbete under 2023. Just därför är elevrådskongressen en
viktig helg för oss och vi ser gärna så många representanter från olika skolor på
plats som möjligt!
I år kommer EK att anordnas på Falkenbergsskolan i Kalmar. Adressen är
Falkenbergsvägen 12 och det enklaste sättet att ta sig dit är genom att åka tåg till
Kalmar centralstation för att sedan gå cirka 30 minuter till skolan eller ta buss 401
eller 403 från stationen till Södra utmarken eller Stenbergsparken. Mellan 12-15 på
ankomstdagen 18/11 kommer volontärer finnas på centralstationen för att visa
deltagare till rätt buss.
Vi arbetar mycket med gruppdynamik så att alla ska lära känna varandra och
känna sig trygga. Det kommer finns aktiviteter på kvällarna och raster.

Bra att veta om vistelsen
Vi håller extremt hårt på vårt drog- och alkoholförbud. Den som blir ertappad
med droger eller alkohol kommer genast att bli hemskickad och rektorn kommer
vidare att kontaktas. Är personen under 18 år kommer vi att kontakta målsman.

Vi uppmuntrar inte deltagarna på träffen att lämna skolans område. De som
lämnar skolans område måste alltid kontakta personalen på plats.
Det kommer finnas vuxen personal på plats som är tillgängliga dygnet runt
under hela EK, vilka deltagarna alltid kan kontakta vid små och stora problem,
eller om de bara vill prata en liten stund. Om du vill ha tag på personalen på
plats kan du alltid nå oss på telefon. Vi kommer att samla in kontaktuppgifter
till alla deltagares målsman så att vi lätt kan kontakta er om någonting skulle
hända under träffen.
Det är väldigt viktigt för oss att ingen känner sig utanför eller osedd på våra
träffar. Därför jobbar vi med att lära känna varandra under kongressen.
Vi kommer att bo i klassrum under hela träffen. Det innebär att deltagarna
behöver ta med sig sovsäck och liggunderlag.
Tänk på att Elevrådskongressen pågår mellan en fredag och söndag vilket
innebär att deltagarna på träffen kan komma att behöva ta ledigt på
fredagen. Samtliga deltagare får giltig frånvaro för att vara med på
kongressen.
Alla deltagare fåt mat och sovplats, men det kan vara bra att ta med lite
fickpengar till godis och annat trevligt.
Tänk på att det kommer finnas deltagare med doft- och sprejallergier. För
allas trevnad bör parfymer och sprejdeoderanter samt hårsprej undvikas
Om ditt barn har några särskilda behov tveka inte att kontakta vår
projektkoordinator Johanna, ni når henne på mail
johanna@elevernasriksforbund.se eller på telefon 076-722 12 11

