
Verksamhetsplan
För Elevernas riksförbund 2023



En verksamhetsplan är ett dokument som bestämmer vilken verksamhet som ska

bedrivas och vilka mål som ska uppnås under det kommande verksamhetsåret.

Genom att anta Verksamhetsplan för 2023 bestämmer ni medlemmar vilken

verksamhet som är viktigast för er att vi bedriver. Självklart finns det mycket som vi

vill förändra och förbättra, men om verksamhetsplanen utökas kommer

förbundsstyrelsen tvingas prioritera mellan målen eftersom det blir svårt att göra

mer än det som står i förslaget. Därför är det bra att ha lite färre mål så att

förbundsstyrelsen tydligt vet vad de ska prioritera under året. Verksamhetsplanen

är i vårt förslag uppdelad i två delar; övergripande mål och mål utifrån

organisationens syften. Varken den övergripande prioriteringen eller målen utifrån

organisationens syften har någon inbördes prioritering.

Förklaring

Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen 2022

att         anta Verksamhetsplan 2023 i sin helhet.



Elevernas riksförbund vision är en bättre och mer demokratisk skola. Vi gör det genom

samla och stärka elever i demokratiska forum, värna elevers rättigheter och

representera och föra fram elevers röst.

Verksamhetsplan 2023

Övergripande mål

Elevernas riksförbund ska fortsätta bygga ett tydligt varumärke med ett igenkännbar och

stark identitet såväl internt som externt. Elevernas riksförbund ska därtill bli en attraktiv

organisation för engagerade elever och de samhällsaktörer som arbetar för elever. För

att lyckas med detta ska Elevernas riksförbund vila på en bred och stabil ekonomisk

grund. 

Etablera varumärke

Medlemskap

Vi ska öka vårt medlemsantal för att bli en mer seriös, trovärdig och relevant aktör. Vi ska

öka vårt medlemsantal för att bli en mer legitim och relevant aktör. Elevernas riksförbund

ska skapa lojala relationer till sina medlemmar; såväl till gamla medlemmar som till nya

medlemmar, etablera en tydlig medlemsbild såväl internt som externt, samt stötta

medlemmarnas verksamhet. 

Elevernas riksförbund ska verka för att...
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Mål utifrån organisationens syften

Samla och stärka elever i demokratiska forum

Elevernas riksförbund ska:

SKAPA FORUM FÖR NÄTVERKANDE 
Elevernas riksförbund ska satsa på att skapa fysiska träffar, där många elever får

möjlighet att samlas, få ny kunskap och diskutera frågor som intresserar dem.

ERBJUDA UTBILDNINGAR OCH ANDRA KUNSKAPSHÖJANDE INSATSER 
Elevernas riksförbund ska erbjuda väl utformade, konkurrenskraftiga och

kunskapshöjande utbildningar, träffar och workshops. Utöver dessa ska Elevernas

riksförbund  även fortsätta bedriva Demokratiforum för att förbättra elevers

arbetsmiljö och öka dialogen mellan elever och skolpersonal.

UTFÖRA SKOLBESÖK OCH MÖTA ELEVER
Elevernas riksförbund ska utföra diverse skolbesök där vi samtalar med och

fokuserar på elevföreningarnas behov. Dessutom ska Elevernas riksförbund,

genom sina medlemsföreningar, även verka för att nå ut till elever som inte ingår i

elevföreningarna, genom att exempelvis ha bokbord på skolor.  

UPPRÄTTHÅLLA OCH UTVECKLA MEDLEMSKONTAKTEN
Elevernas riksförbund vill fortsatt upprätthålla en god kontakt med

organisationens medlemmar för att kunna bygga en stabil medlemsbas i vilken

medlemmar känner förtroende för och ägandeskap över organisationen.

Elevernas riksförbund ska verka för att medlemsföreningarna är demokratiskt

uppbyggda och representerar hela sin målgrupp. 
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Värna elevers rättigheter

Elevernas riksförbund ska:

UTBILDA OCH SPRIDA INFORMATION OM ELEVERS RÄTTIGHETER
Kunskap om rättigheter är nödvändigt för att kunna kräva dem. Elevernas

riksförbund ska utbilda och informera om elevers rättigheter för såväl elever själva

som vuxna i deras närhet.

GE STÖD TILL ELEVER I FRÅGOR OM DERAS RÄTTIGHETER
Elevernas riksförbund ska hjälpa elever att tolka och förstå sina rättigheter samt

stötta elever när de upplever att deras rättigheter kränkts. Elevernas riksförbund

ska hänvisa elever till den instans eller aktör som bäst kan hjälpa dem med de

frågor och problem de kontaktar oss. 

VERKA FÖR ATT ALLA ELEVER FÅR SINA RÄTTIGHETER FÖRVERKLIGADE
Elevernas riksförbund ska aktivt verka för att elever får sina rättigheter

förverkligade och hjälpa elever att utkräva sina rättigheter när dessa inte infriats.

Oavsett bakgrund ska alla ha rätt till samma utbildning
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Representera och föra fram elevers röst

Elevernas riksförbund ska:

VERKA FÖR ELEVERS KRAV PÅ POLITIKEN FÖRVERKLIGAS
Elevernas riksförbund  ska verka för att elevers åsikter, behov och tankar är en

central del i utförandet av de reformer som utlovades under valrörelsen.

Elevernas riksförbund ska se till att de reformer som utlovats under valrörelsen

också genomförs. 

FÖRETRÄDA ELEVER I SKOLDEBATTEN
Elevernas riksförbund är den enda elevorganisation som samlar elever på både

grundskolan och gymnasiet. Elevernas riksförbund ska därför lyfta

medlemmarnas åsikter och krav genom att medverka i media, träffa viktiga

aktörer samt delta i utredningar och referensgrupper.

ETABLERA OCH VÄRNA OM GODA RELATIONER TILL ANDRA AKTÖRER
Ett brett nätverk är nödvändigt för att få nya perspektiv och kunskaper. Det ger

Elevernas riksförbund möjlighet att samarbeta med andra aktörer i frågor som

aktörerna och Elevernas riksförbund tycker lika i, samt som Elevernas riksförbund

vill driva. Om förbundet skapar goda relationer till andra nationella aktörer

kommer vårt påverkansarbete att nå längre.
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