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Ombildningsguide	  
 
Det här är en guide för att underlätta ombildningar av olika slag och processen inför, 
under och efter. Guiden ska förhoppningsvis underlätta när det gäller ombildning 
från elevråd till elevkår, men också vid en sammanslagning av två olika elevkårer.  

Ombildning	  från	  elevråd	  till	  elevkår	  
 
Detta är en guide för att underlätta för ert elevråd i processen att bli en elevkår. Har 
du fortfarande frågor efter du läst denna guide kan du alltid höra av dig till din 
verksamhetstutvecklare. Kom ihåg att själva ombildandet i sig kan främja 
engagemang bland medlemmarna om en får dem att förstå att de kan vara med och 
påverka hur elevorganiseringen på skolan ska se ut. 
 

1. Ta reda på vad skillnaden mellan ett elevråd och en elevkår är 
2. Bli övertygad om att elevkårer är en bättre organisationsform  

- Är du själv inte övertygad kommer du aldrig kunna övertyga någon 
annan  

3. Lägg fram förslaget för medlemmarna 
- Få medlemmarna att förstå skillnaden mellan ett elevråd och en 

elevkår genom att 
o hålla en aulapresentation på egen hand, tillsammans med din 

verksamhetsutvecklare eller be verksamhetsutvecklaren göra 
detta själv om ni hellre vill det 

o skicka ut mail där ni beskriver hur ombildningen går till 
o prata med folk i korridorerna och hypea, lyssna på 

reaktionerna och ta till er vad folk tänker om saken  
4. Prata med skolledningen 

- Även om de inte har något att säga till om saken är det bra om de vet 
vad som ska hända och förstår skillnaden även de. Denna förändring 
påverkar även dem 

o Bjud in dem till aulapresentationen eller ha ett möte 
elevrådsstyrelse och skolledning emellan  

5. Kalla till och håll konstituerande årsmöte 
- Se materialet som finns på Sveriges Elevkårers hemsida. Där finns all 

information om förarbetet, vad som händer under årsmötet och det 
nödvändiga efterarbetet. Be er verksamhetsutvecklare om hjälp med 
årsmötet. 

6. Ha ett första styrelsemöte  
- Ha kul, njut, lär känna varandra och tagga inför året 
- Bestäm en regelbunden tid att ha styrelsemöten på 
- Boka in en styrelseutbildning med er verksamhetsutvecklare  
- Skriv er egen överenskommelse för hur ert styrelsearbete ska ske rent 

praktiskt, vad ni förväntar er av varandra och er själva.  
7. Fortsatt verksamhet 
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- Tänk på att den första tiden efter årsmötet är den viktigaste. Det är 
här ni kan visa hur bra er elevkår är! Bedriv så mycket verksamhet 
som ni känner att ni klarar av. Allmän grund att lägga kan vara att: 

o Ta fram en logga 
o Ta fram en grafisk profil 
o Ansöka om organisationsnummer (se separat mall)  
o Starta upp ett konto 
o Skaffa en mailadress och en brevlåda så att folk kan kontakta 

er 
o Starta upp konton i sociala medier 
o Starta en hemsida 
o Sätta upp en anslagstavla och uppdatera denna regelbundet 
o Starta upp utskott och kommittéer  

- Glöm inte bort att värva! Kåren är dess medlemmar – glöm inte det.  
8. Kom på lokala kurser och nationella evenemang hos Sveriges Elevkårer  

- Sveriges Elevkårer arrangerar regelbundet utbildningar och 
mötesplatser för landets elevkårer. Se till att så många som möjligt i 
styrelsen kommer iväg och får kunskap, pepp och inspiration! 

 
Nu är ni en elevkår! Kom ihåg att ni är en självständig förening som styrs av elever, 
för elever. Dialog och samarbete med skolledningen tjänar alla på, men de har inget 
formellt inflytande i er organisation. 
 
Lycka till! 
 

Sammanslagning	  av	  två	  elevkårer	  
 
Detta är en guide för att underlätta för er vid en sammanslagning av två olika 
elevkårer. Har du fortfarande frågor efter du läst denna guide kan du alltid höra av 
dig till din verksamhetstutvecklare.  
 

1. Prata med den andra elevkåren 
- Ha ett möte med styrelsen för elevkåren på den andra skolan och 

diskutera sammanslagning som en möjlighet samt vilka fördelar som 
finns. 

2. Prata med skolledningar från båda skolor 
- Även om de inte har något att säga till om saken är det bra om de vet 

vad som ska hända och förstår skillnaden även de. Denna förändring 
påverkar även dem. 
o Ha ett möte elevkårsstyrelserna och skolledningarna emellan och 

förklara vad som kommer hända.  
3. Lägg fram förslaget för medlemmarna 

- Förklara förändringen och varför den är nödvändig. 
o Håll en aulapresentation på egen hand, tillsammans med din 

verksamhetsutvecklare eller be verksamhetsutvecklaren göra 
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detta själv om ni hellre vill det, och berätta hur 
sammanslagningen kommer fungera. 

o Skicka ut mail där ni beskriver hur sammanslagningen 
kommer gå till 

o Prata med folk i korridorerna och hypea, lyssna på 
reaktionerna och ta till er vad folk tänker om saken  

4. Håll extrainsatta årsmöten hos båda elevkårerna 
- Besluta på respektive möte att organisationen ska läggas ner och att 

alla tillgångar ska tillfalla den nya gemensamma elevkåren 
5. Kalla till och håll konstituerande årsmöte för den nya, gemensamma elevkåren 

• Se materialet som finns på Sveriges Elevkårers hemsida. Där finns all 
information om förarbetet, vad som händer under årsmötet och det 
nödvändiga efterarbetet. Be er verksamhetsutvecklare om hjälp med 
årsmötet.	  

6. Ha ett första styrelsemöte  
- Ha kul, njut, lär känna varandra och tagga inför året 
- Bestäm en regelbunden tid att ha styrelsemöten på 
- Boka in en styrelseutbildning med er verksamhetsutvecklare  
- Skriv er egen överenskommelse för hur ert styrelsearbete ska ske rent 

praktiskt, vad ni förväntar er av varandra och er själva osv.  
7. Fortsatt verksamhet 

- Tänk på att den första tiden efter årsmötet är den viktigaste. Det är 
här ni kan visa hur bra den nya elevkåren är! Bedriv så mycket 
verksamhet som ni känner att ni klarar av. Beroende på anledning till 
sammanslagning kan det vara bra att gå igenom vilken ny grund för 
elevkåren som behöver byggas upp: 

o Ta fram en logga 
o Ta fram en grafisk profil 
o Ansöka om organisationsnummer (se separat mall)  
o Starta upp ett konto 
o Skaffa en mailadress och en brevlåda så att folk kan kontakta 

er 
o Starta upp konton i sociala medier 
o Starta en hemsida 
o Sätta upp en anslagstavla och uppdatera denna regelbundet så 

folk vet att ni finns 
o Starta upp utskott och kommittéer  

- Glöm inte bort att värva! Kåren är dess medlemmar – glöm inte det.  
8. Kom på lokala kurser och nationella evenemang hos Sveriges Elevkårer  

- Sveriges Elevkårer arrangerar regelbundet utbildningar och 
mötesplatser för landets elevkårer. Se till att så många som möjligt i 
styrelsen kommer iväg och får kunskap, pepp och inspiration! 
 
Lycka till! 


