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VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 

 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund 

som riktar sig till svenskspråkiga studerande i gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor och 

elever i grundskolans övre klasser i Finland. FSS fungerar som elevernas och de studerandes 

intresseorganisation och verkar nära elevkårerna i Svenskfinland. Förbundet bevakar 

skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället samt fungerar som påverkningskanal 

i skolpolitiska frågor. FSS stöder elevkårsverksamheten i de enskilda skolorna samt fungerar som 

kontaktlänk finlandssvenska skolor emellan. Förbundet vill uppmuntra och inspirera ungdomar till 

engagemang såväl i som utanför den egna skolan och ge unga människor redskap för 

samhällspåverkan. FSS förenar ungdomar med svenska som modersmål i olika regioner och 

främjar på så sätt samhörigheten ungdomar emellan. 

 

Begreppet elever syftar nedan på elever i grundskolan och studerande på andra stadiet och i 

folkhögskolor. 
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1. FSS STRUKTUR 

 
1.1 ELEVRIKSDAGEN ERIK 

Elevriksdagen är förbundets högsta beslutande organ och ordnas stadgeenligt inom april månad. 

Elevriksdagen är medlemmarnas chans att forma förbundet och tillsammans fundera över vad som 

är viktigt för just dem: elever och studerande i dagens Finland. Kärnan i förbundets verksamhet är 

de av Elevriksdagen omfattade motionerna, vilka skrivs av förbundets medlemmar. På ERIK 

fastställs FSS verksamhet för det kommande verksamhetsåret, förbundets utbildningspolitiska linje 

dras upp och presidium och förbundsstyrelse väljs. 

 

För många är ERIK det första tillfället då man aktivt får ta del i en beslutsfattandeprocess och 

uppleva demokrati i praktiken under ett stormöte. Förbundet strävar efter att den regionala 

spridningen bland deltagarna är så bred som möjligt, målet är att hela medlemskåren är jämnt 

representerad. Förbundet samarbetar med de lokala elevkårerna gällande arrangemangen kring 

ERIK. Inför ERIK kontaktar FSS styrelse och tjänstemän skolor samt träffar elevkårer. 

 

1.2 FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf leds av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen 

sammankommer regelbundet. Dess medlemmar spelar en aktiv roll i förbundets politiska och 

övriga verksamhet samt ansvarar också delvis för FSS regionala intressebevakning och skolpolitik 

i den region de bor i. I början av verksamhetsåret ordnas ett introduktionsseminarium för  
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förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen håller aktivt kontakt mellan sina möten och håller enligt 

behov också virtuella möten. 

 

1.3 ADMINISTRATION 

FSS kommer under verksamhetsåret 2016-2017 att ha två heltidsanställda, en 

förbundssekreterare och en verksamhetsledare. Förbundets ordförande är heltidsavlönad för att 

sköta förbundets intressebevakning, representation samt tillsammans med verksamhetsledaren ta 

del av förverkligandet av förbundets verksamhet. Elevbladet sköts av en arvoderad chefredaktör 

och en arvoderad ombrytare. Administrationen sköts huvudsakligen från förbundets kansli på 

Kaserngatan 1 D 65-66, Helsingfors. 

 

FSS kommer att jobba mera miljömedvetet. Styrelsen kommer på sitt konstituerande möte att 

utforma riktlinjer för kanslipersonal som sedan utvärderas och revideras i slutet av 

verksamhetsåret. 

 

1.4 EXTRAORDINÄR KANSLIPERSONAL 

 

Civiltjänstgörare 

FSS är registrerad som civiltjänstgöringsplats. En civiltjänstgörare skulle till exempel kunna 

koordinera skolbesök, upprätthålla kontakten till elevkårerna och ha ansvar för utvecklande av den 

regionala verksamheten. Förbundet konstaterar att det inte behövs en civiltjänstgörare detta 

verksamhetsår. 

 

Praktikanter 

Under verksamhetsåret 2016-2017 kommer förbundet att erbjuda sig som praktikplats för 

studerande på andra stadiet och för PRAO-elever. En praktikant kunde förslagsvis arbeta med 

marknadsföring, evenemang eller delvis fylla behovet av en civiltjänstgörare. 

 

PRAO-elever och elever som gör dagsverke är välkomna att göra kontorsarbete på kansliet och 

hjälpa till med praktiska arrangemang kring evenemang. 

 

1.5 UTSKOTT 

Finansutskottet är ett slutet utskott förbundsstyrelsen tillsätter. Arbetsutskottet AU, 

evenemangsutskottet EU och internationella utskottet IU är öppna utskott med en bestämd 

ansökningstid under vilken alla medlemmar har möjlighet att ansöka om en plats i ett öppet utskott, 

medlemmarna för de ovannämnda utskotten utses slutligen av förbundsstyrelsen. 

 

Utöver detta kan förbundsstyrelsen tillsätta utskott enligt behov. Skolungdomar från olika delar av 

Finland, med olika intressen, kunskaper och färdigheter uppmuntras att delta i utskottsarbetet på 

de sätt som passar dem. 
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Arbetsutskottet AU 

Arbetsutskottet sammankommer på en regelbunden basis och vid behov, och är baserat i 

Helsingfors. Arbetsutskottet förbereder ärenden som ska behandlas av förbundsstyrelsen, tar 

beslut i mindre ekonomiska ärenden, sköter ärenden av brådskande natur, samt tar regelbundet 

del av ekonomiska rapporter. Utskottet ska också ta initiativ samt delta aktivt i att uppfylla 

verksamhetsplanen ta del i marknadsföringen av FSS evenemang samt kampanjer. Förbundet 

obligerar sig till att sammansättningen av arbetsutskottet består av såväl 

förbundsstyrelsemedlemmar samt andra insatta skolungdomar. 

 

Finansutskottet 

Förbundets finansutskott, ett konsultativt organ i ekonomiska ärenden, sammanträder enligt behov 

inför större ekonomiska beslut. Finansutskottet fungerar som finansiell rådgivare och tillser 

förbundets ekonomiska balans. 

 

Evenemangsutskottet EU 

Evenemangsutskottet är ett öppet utskott utsett av förbundsstyrelsen vars uppgift är att kläcka 

idéer och planera samt verkställa FSS evenemang och kampanjer, och även uppfylla sin del av 

verksamhetsplanen. Utskottet sammankommer regelbundet samt vid behov då evenemangen 

planeras och arrangeras. 

 

Internationella utskottet IU 

Internationella utskottet är ett öppet utskott utsett av förbundsstyrelsen som upprätthåller och 

utvecklar förbundets internationella verksamhet samt för sin del uppfyller verksamhetsplanen. I 

utskottet sitter bl.a. förbundets internationella ansvariga, ”International Officers” t.ex. för nordiskt 

och europeiskt samarbete, utsedda av förbundsstyrelsen. Utskottet sammankommer regelbundet 

samt vid behov. 

 

 

2. FSS I SKOLORNA 
FSS främsta resurs är dess medlemmar och elevkårerna ute i skolorna. Det bästa sättet att stöda 

den enskilda elevkåren enligt FSS mening är att ge dem verktygen för påverkan och sprida 

informationen om elevers och studerandes rättigheter. Därför är det viktigt att satsa på 

verksamheten från grundnivån ute i regionerna, med allt från skolbesöksturné till utbildningar för 

elevkårsaktiva. 

 

2.1 SKOLBESÖKSTURNÉ 

Under verksamhetsåret besöker FSS alla svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor, folkhögskolor 

samt grundskolans övre årskurser som beviljat besöket, för att dels upplysa elever och studerande 

om deras intresseorganisation och hur de kan ta del av förbundets verksamhet, dels informera om 

studiekortet och de medlemsförmåner förbundet kan erbjuda. FSS vill göra eleverna 
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medvetna om sina rättigheter, möjligheter och ge elevkåren de verktyg som krävs för att kunna 

forma den egna skolgången. Dessutom vill FSS föra en diskussion med elever och studerande för 

att ge dem möjlighet att föra fram frågor som de vill se på beslutsfattarnas agenda. 

 

Under hösten 2016 samarbetar FSS med andra finlandssvenska organisationer för att eventuellt 

göra gemensamma skolbesök. Dessa kunde fokuseras på vissa orter, och pågå en hel dag då 

eleverna kan delta i de olika organisationernas program. 

 

Skolbesöksnätverket som började utvecklas under 2015 fungerar parallellt med de gemensamma 

skolbesöken, för att nå ut till så många skolor och skolelever som möjligt. Nätverket består av 

tidigare FSS-aktiva och andra intresserade från olika orter, så att skolbesöken kan göras av för 

eleverna bekanta personer. Nätverket stöds av kansliet genom att göra en del av skolbesöken 

samt genom uppdaterade materialpaket och kontaktuppgifter åt skolbesökarna. 

 

2.2 UTBILDNINGAR FÖR ELEVKÅRSAKTIVA 

Förbundets drivkraft, tanken om en demokratisk och inkluderande skola, förutsätter ett 

välfungerande elevkårsarbete ute i skolorna. Visionen är att elevkåren i varje skola erkänns 

som ett legitimt organ för elevmedverkan, vilket i sin tur förutsätter att varje elev och studerande 

känner till sina rättigheter och bereds möjlighet att åtnjuta dessa. 

 

Under hösten ordnar FSS elevkårsutbildningar i Nyland, Åboland, Österbotten samt på Åland. De 

regionala utbildningarna ordnas i samarbete med distriktorganisationerna HECO och PED. 

Utbildningarna ger eleverna konkreta verktyg för hur man påverkar i sin egen skola men även 

vidare information om elevers och studerandenas rättigheter, föreningskunskap, gruppdynamik och 

inspiration. Utbildningarna strävar även till att skolungdomar i samma region kan knyta kontakter till 

varandra. Deltagarna i utbildningen förses med FSS elevkårsmaterial som kan hjälpa dem i 

elevkårsarbetet. Innehållet i elevkårsutbildningarna anpassas efter skoltyp och utbildningsstadium. 

Dessutom skall FSS förbättra marknadsföringen för sina elevkårsutbildningar. 

 

Utöver de regionala utbildningarna erbjuder FSS utbildningar för enskilda skolors elevkårer. Om 

detta informeras aktivt genom FSS alla informationskanaler, i samband med den heltäckande 

skolbesöksrundan under verksamhetsåret samt rektorsbrev. 

 

Intresserade skolor kan beställa FSS Elevkårsmanual av kansliet. Manualen skickades till alla 

svenskspråkiga skolor år 2014 och finns att läsa elektroniskt på issuu.com. FSS använder 

Elevkårsmanualen som bas för den utbildningsverksamhet förbundet erbjuder elevkårerna. 

FSS erbjuder utbildningar för elevkårernas handledande lärare, konceptet som arbetades fram i 

samband med projektet Ohjaavien Opettajien Tukihanke, används även i fortsättningen för att 

arrangera likadana utbildningar. 
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3. REGIONAL VERKSAMHET 
För att lyckas aktivera en större skara elever och studerande bör FSS stöda och uppmuntra till 

skolpolitisk aktivitet i de olika regionerna Nyland, Åboland, Österbotten och Åland samt i 

språköarna. 

 

Tanken med den regionala verksamheten är att FSS intressebevakning kan drivas genom FSS 

stöd till lokala elevkårer, uppmuntran till kontakt med regionala och kommunala beslutsfattare samt 

genom kunskap om och verktyg för att påverka sin näromgivning. 

 

På elevkårsutbildningarna fäster man speciell vikt vid utbildningen i påverkningskanaler. 

Den redan etablerade organisationen Helsingfors Elevers Centralorganisation HECO fungerar 

både som en social knutpunkt och som en lokal politisk intressebevakare för elever i 

huvudstadsregionen. FSS stöder HECO i sitt arbete, till exempel genom att erbjuda utrymmen. 

Visionen är att skapa regional verksamhet som kan fungera relativt självständigt med en stark 

medlemsbas och grundfinansiering. Den långsiktiga målsättningen är att ha kretsorganisationer i 

Helsingforsregionen, Nyland, Åboland, Österbotten och Åland. Arbetet med att återupprätta den 

österbottniska organisationen Pampas Elevdistrikt PED fortsätter. 

 

 

4. MEDLEMSKAP OCH STUDIEKORT 
FSS medlemskort är ett nationellt studiekort för finlandssvenska studerande i gymnasier, 

yrkesläroanstalter, folkhögskolor och elever i grundskolans övre klasser. Därmed är FSS det enda 

förbund i Finland som distribuerar studiekort till elever i årskurs 7-9. Genom att distribuera 

studiekortet ger FSS legitimitet åt och uppmärksammar elever och studerande som en 

samhällsgrupp med specialbehov och -intressen. Kortet ger medlemmarna såväl lokala som 

nationella förmåner och rabatter. Det europeiska EYC-kortet, som berättigar till förmåner i hela 

Europa, kan beställas i samband med studiekortet. 

 

Finlands svenskspråkiga gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor och grundskolans övre 

klasser får en broschyr med information om förbundet och hur man kan bli medlem. Om 

medlemskap och medlemsförmånerna informeras även på förbundets skolbesök, evenemang, 

förbundets hemsida, i sociala medier och planscher som distribueras till de finlandssvenska 

skolorna. 

 

Förbundet söker aktivt nya samarbetsformer som gynnar förbundsmedlemmarna, speciellt med 

tanke på studiekortet och de förmåner förbundet kan erbjuda sina medlemmar via det. FSS utreder 

möjligheten att förenkla och effektivera utdelningen av studiekort. 
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5. INTRESSEBEVAKNING 
FSS driver de svenskspråkiga skolungdomarnas intressen och för deras talan genom utlåtanden 

och ställningstaganden samt när förbundets representanter träffar beslutsfattare och tjänstemän.  

FSS hörs och tar på olika sätt del i berednings- och beslutsfattandeprocesser och i 

samhällsdebatten. FSS reagerar på och tar ställning till dagsaktuella debatter inom skolpolitiken, 

och syns i media då utbildning och ungdomspolitik diskuteras. FSS tar egna initiativ och lyfter fram 

frågeställningar som inte tidigare påtalats inom skolvärlden och samhället i övrigt. 

 

FSS arbetar på gräsrotsnivå med elevkårer och deras medlemmar, och upprätthåller goda 

kontakter till fältet. Förbundet marknadsför också aktivt sin roll som intressebevakare för enskilda 

elever och studerande, och uppmuntrar skolungdomar att kontakta förbundet. 

FSS deltar även i fortsättningen aktivt i beredningsarbetet för de reformer som genomförs med 

syftet att utveckla gymnasie- och yrkesutbildningen. 

 

 

6. SAMARBETE 
FSS samarbetar med organisationer vars intressen sammanfaller med förbundets, gärna även 

över språkgränserna. Förbundet fungerar som medlemsförening i: 

 

● Allians, den nationella paraplyorganisationen för ungdomsverksamhet 

● Dagsverke 

● Finlands Fredsförbund 

● Suomen Hostellijärjestö 

● Pohjola-Nordens Ungdomsförbund 

● Sommargymnasiesamfundet 

● Finlands FN-förbund 

● Organising Bureau of European School Student Unions OBESSU 

● Förbundet för sexuellt likaberättigande SETA 

● Svenska Studieförbundet SSF 

● Finland i Europa 

 

FSS har representanter i styrelserna för: 

● Pohjola-Nordens Ungdomsförbund 

● Dagsverke 

● OTUS 

● Finland i Europa 

● Finlands FN-förbund 

● Helsingfors Elevers Centralorganisation HECO 

 

● Svenska Studieförbundet 
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● Allians 

 

FSS ska även i fortsättningen upprätthålla goda kontakter till: 

● Suomen Opiskelija Allianssi- OSKU ry 

● STTK-opiskelijat 

● Svenska Kulturfonden 

● Akavan opiskelijat 

● De Ungas Akademi 

● De Ungas Musikförbund i Svenskfinland DUNK 

● Finlands Svenska Lärarförbund 

● Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU 

● Finlands Studentkårers förbund FSF 

● Finlands Gymnasistförbund SLL 

● Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund SAKKI 

● Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. 

● Förbundet Hem och Skola i Finland 

● Förbundet för Studentföreningar vid Yrkeshögskolorna i Finland SAMOK 

● Folkhälsan 

● Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa 

● Mannerheims Barnskyddsförbund 

● Natur och Miljö 

● Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL 

● Regnbågsankan rf. 

● Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 

● SFV bildning 

● Förbundet för Finlands Ungdomsfullmäktige rf 

● Svenska Finlands Folkting 

● Svenska Folkskolans Vänner 

● Svenska Litteratursällskapet 

● Svenska pensionärsförbundet SPF 

● Undervisnings- och kulturministeriet 

● Ungdomscentralen i Helsingfors 

● Ungdom Mot Rasism i Finland 

● Ung Info 

 

Samt de partipolitiska ungdoms- och studerandeorganisationerna. 

Mycket av samarbetet sker i form av projekt och styrgruppsarbete, se 10. Projekt. Dessutom har 

förbundet representanter i många nätverkssamarbeten med övriga ungdomsförbund. 
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7. INTERNATIONELL VERKSAMHET 
FSS deltar i internationella möten med övriga medborgarorganisationer, och samarbetar bilateralt 

med likasinnade organisationer i Europa och världen. Förbundet finns representerat då man på 

nationell nivå diskuterar europeisk ungdoms- och utbildningspolitik. 

 

7.1 EUROPEISKT SAMARBETE: OBESSU 

FSS deltar aktivt i den europeiska centralorganisationen för andra stadiets skolungdomsförbund, 

Organising Bureau Of European School Stundent Unions OBESSU:s verksamhet för att fortbilda 

förbundets aktiva medlemmar, skapa nätverk, få inspiration och nya perspektiv. Förbundet strävar 

efter att skapa och upprätthålla goda kontakter till de övriga europeiska skolungdomsförbunden för 

att lyckas utveckla den egna verksamheten samt ena skolungdomar över lands- och 

språkgränserna. FSS strävar till att påverka även den europeiska skolpolitiska agendan genom att 

utnyttja existerande påverkningskanaler. 

 

7.2 NORDISKT SAMARBETE: NSSN 

Förbundet är medlem i Nordic School Student Network NSSN, ett nätverk för samarbete nordiska 

studerandeorganisationer emellan. Förbundet deltar aktivt i utvecklandet av det nordiska 

samarbetet mellan skolungdomsförbunden, och vill skapa en tydlig struktur och grund för 

nätverket. 

 

 

8. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 
Förbundet jobbar för att medlemmar, media, samarbetspartners och andra intresserade lätt ska få 

tillgång till den information de vill ha om FSS. Inför evenemang kontaktar FSS lokaltidningar för att 

få synlighet i media. 

 

8.1 FÖRBUNDETS HEMSIDA 

Förbundets webbsida, www.skolungdom.fi erbjuder bland annat resurser för elevkårsaktiva, 

nyheter från såväl den regionala som nationella och internationella skolvärlden, förbundets egna 

uttalanden, sakkunskap i förbundets verksamhetsområden och möjligheten att läsa Elevbladet 

virtuell. Den viktigaste funktionen hemsidan har är dock att sprida kunskap om FSS: förbundets 

plats i samhället, hur förbundet verkar och hur man kan bli medlem och aktivera sig i FSS. Mer 

förhandsinformation och feedback om förbundets evenemang ska publiceras på hemsidan. 

 

8.2 SOCIALA MEDIER 

FSS skall finnas på aktuella sociala medier såsom, men inte begränsade till, Facebook, Instagram, 

Twitter och Youtube där ungdomar lätt kan nå förbundet. Snapchat skall användas mera 

regelbundet. Förbundet fungerar också proaktivt i de sociala medierna överlag genom att delta i  
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samt väcka diskussion om aktuella händelser och ämnen. Under verksamhetsåret ska en 

presentationsvideo om FSS färdigställas, för att kunna spridas via förbundets kanaler och spelas 

upp på skolbesök. 

 

FSS ska uppdatera sina konton på sociala medier regelbundet med nyheter om vad som är 

aktuellt. Förbundsstyrelsen utser en person med ansvar för FSS konton. 

 

8.3 ELEVKÅRSUTSKICK 

Elevkårsutskicket är FSS brev till elevkårerna ute i skolorna och utkommer minst tre gånger om 

året med info om evenemang, affischer och annat PR-material. Elevkårsutskicket ska skickas till 

hela styrelsen och ett informationsbrev till den handledande läraren och skolans rektor. FSS skall 

vidare betona att Elevkårsutskick berör hela elevkåren. 

 

8.4 FÖRBUNDETS E-POSTLISTOR 

En viktig del av förbundets informationsflöde är e-postlistorna som uppdateras kontinuerligt efter 

skolbesök, evenemang och skolningar. Detta möjliggör smidig kontakt mellan elevkårsaktiva, 

förbundsstyrelsen och förbundets utskottsmedlemmar samt distriktsorganisationerna. Man ska 

kunna anmäla sig till e-postlistan på hemsidan och då man blir medlem i förbundet. Förbundet 

uppmuntrar också skolans ledning och personal att marknadsföra FSS e-postlistor i skolorna. 

 

Förbundet upprätthåller e-postlistor med vilka förbundet når skolornas ledning. Förbundet skickar 

regelbundet ut e-post åt medlemmarna. 

 

8.5 MEDLEMSBREV 

Varje medlem kontaktas i juli personligen då det är dags att förnya medlemskapet i förbundet. I 

medlemsutskicket ingår en händelsekalender med verksamhetsårets händelser. 

 

8.6 EXTERN KOMMUNIKATION 

Förbundet upprätthåller kontaktlistor till relevanta samarbetsparter, media och beslutsfattare. FSS 

uppdaterar sina presskontakter om vad som är på gång för att få media att rapportera om 

förbundets verksamhet och ståndpunkt. Skolpolitiska diskussioner som förs på evenemang och 

möten resulterar i mån av möjlighet i ställningstaganden. 

 

8.7 PR-MATERIAL 

FSS profilerar sig, sprider sitt politiska budskap samt informerar potentiella medlemmar genom sitt 

PR-material som distribueras på olika sätt beroende på målsättning och målgrupp. PR-materialet 

förbundet distribuerar utvärderas kontinuerligt och behovet av nytt material ses över med jämna 

mellanrum. 

 

FSS broschyrer kommer att distribueras till skolungdomar i Svenskfinland under evenemang och 

träffar med skolungdomar. Förbundets T-skjortor, tygkassar, kondomer, pennor samt klistermärken  
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som lyfter upp aktuella kampanjer distribueras på förbundets evenemang. Materialet kan dessutom 

delas ut i färdiga PR paket vilka kan innehålla till exempel en kondom, en penna och ett 

klistermärke. Med planscher marknadsförs evenemang, reklam för medlemskapet samt 

skolungdomars rättigheter. Planscher skickas ut till alla skolor. En tidlös plansch med reklam för 

studiekortet skickas ut i samband med skolstarten. Förbundets evenemangsplanscher ska vara 

tydliga och förmedla evenemangets karaktär. FSS skall arbeta med att synliggöra PR-materialet. 

 

8.8 ELEVBLADET EBL 

Elevbladet är förbundets medlemstidning och språkrör. Tidningen utkommer 4-6 gånger per år och 

skickas hem till förbundets medlemmar samt till alla grundskolor med årskurserna 7-9, gymnasier, 

yrkesläroanstalter och folkhögskolor i Svenskfinland. Därutöver skickas Elevbladet till bibliotek, 

förbundets samarbetsorganisationer och diverse finlandssvenska institutioner. 

 

Elevbladet fyller funktionen som uttrycks- och påverkningskanal för unga. Tidningen har en unik 

ställning som tryckt forum för tankeutbyte och kunskapsväxling finlandssvenska ungdomar 

emellan, något som förbundet värnar om och vill utveckla. Den breda läsarkretsen och faktumet att 

tidningen produceras av skolungdomar i olika åldrar på olika utbildningsstadier gör innehållet 

mångsidigt och kan beskrivas som både normkritiskt, aktuellt och underhållande. Elevbladets 

grafiska utformning är tilltalande och nydanande. 

 

FSS verkar av elever, för elever. Elevbladet vilar på samma ideologiska bas och förbundet 

uppmuntrar skolungdomar till att verka som skribenter, illustratörer och fotografer för tidningen. 

Elevbladet kommer också i fortsättningen att publiceras elektroniskt via issuu.com. 

 

 

9. UNGDOMSKALENDERN 
Inför skolstarten hösten 2016 ger FSS ut ungdomskalendern gratis till sina medlemmar. Utöver en 

almanacka över läsåret innehåller Ungdomskalendern även användbar skolrelaterad information 

om bland annat vidareutbildning och andra organisationer inom ungdomsarbete och 

utbildningsvärlden. FSS strävar efter att tillgodose medlemmarnas önskemål gällande grafisk 

utformning och innehåll. FSS har även inkluderat en egen namnlängd i kalendern, i vilken alla 

förbundets medlemmar har en egen namnsdag. 

 

 

10. PROJEKT 
FSS driver och deltar i projekt som gynnar förbundets målsättningar och syften. Projekten drivs 

ofta i samarbete med andra organisationer och institutioner. Projekten marknadsförs på sociala 

medier och i förbundets material. 
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10.1 SLUTA PANTA 

Projektet Sluta Panta erbjuder unga möjligheten att söka hjälp av stödpersoner och sakkunniga så 

som psykologer, kuratorer, socialarbetare, sexualrådgivare eller hälsovårdare i ett chattforum. 

Användarna kan också ställa frågor till handledare utanför chattens användningstider och varje 

månad kommer också nya faktatexter gällande olika teman upp på Radio X3Ms hemsida. 

FSS upprättade stödtjänsten i samarbete med Radio X3M, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, 

Krisjouren för unga, De Ungas Akademi, Ungdomscentralen i Helsingfors, Finlands Svenska 

Ungdomsförbund (FSU) samt Ung Info. I årskiftet 2014-2015 övergick huvudmannaskapet för Sluta 

Panta till UngInfo, som hädanefter koordinerar projektet. FSS 

sitter i styrgruppen för Sluta Panta tillsammans med de övriga samarbetsorganisationerna. 

 

10.2 SKOLBOK.FI 

FSS upprätthåller tillsammans med Förbundet Hem och Skola i Finland portalen skolbok.fi för köp, 

byte och försäljning av läromedel. Inför skolstarten hösten 2016 och längsmed skolåret kommer 

skolbok.fi att marknadsföras i Elevbladet, Ungdomskalendern och annonser. 

 

10.3 DEBATTÄVLINGEN 

Under hösten 2016 ordar FSS i samarbete med Svensk Ungdom workshoppar i retorik för 

studerande på andra stadiet. I samband med det ordnas också en nationell debattävling i tre delar. 

Fjolårets final fick stor mediauppmärksamhet, vilket förhoppningsvis leder till ett ännu större 

intresse inför nästa års satsning. 

 

10.4 OMAOPPILASKUNTA.FI 

I början av 2015 lanserades hemsidan omaoppilaskunta.fi som representerar den bestående delen 

av projektet. På hemsidan kan lärare och andra intresserade hitta material och information kring 

elevkårsverksamheten och en delaktiggörande skola. 

 

 

11. EVENEMANG 

 
11.1 SEMINARIER 

Under de seminarier som FSS ordnar samlas unga människor kring ett ämne för att fördjupa sig, 

diskutera, hitta nya perspektiv och sedan sprida det man lärt sig. Seminarierna som FSS ordnar 

tangerar på ett eller annat sätt FSS skolpolitiska agenda eller andra teman och frågor FSS arbetar 

kring. På FSS seminarium tillämpas simuleringar, rollspel och andra metoder som visar exempel 

på de alternativa undervisningsmetoder som förbundet förespråkar. FSS seminarier resulterar 

oftast i ett ställningstagande eller utlåtande, eller ett annat konkret resultat. 
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Under verksamhetsåret ämnar FSS ordna ett seminarium på internationella elevdagen. Seminariet 

skulle gå under temat elevernas rättigheter och arrangeras i samband med internationella 

elevdagen 17.11.2016. 

 

11.2 KULTURKARNEVALEN 

Varje år i november står FSS som huvudarrangör för Kulturkarnevalen, i samarbete med 

underföreningen Kulturkarnevalen rf. År 2016 ordnas Kulturkarnevalen i Grankulla. 

 

11.3 INTERNATIONELLA ELEVDAGEN 

Den internationella elevdagen firas den 17.11. FSS uppmärksammar då elevernas rättigheter 

genom diverse program i skolorna och i media. 

 

11.4 POLITISKT ROLLSPEL 

Under verksamhetsåret 2016-2017 ordnar förbundet ett politiskt rollspel. Rollspelet kan t.ex. vara 

ett Modell-FN (rollspel), där deltagarna simulerar ett FN:s generalförsamlingsmöte. Man kan också 

ordna ett rollspel enligt konceptet Ett fiktivt land, där deltagarna får skapa ett eget samhälle och 

politiskt system. 

 

11.5 HATTDAGEN 

Hattdagen firas under den första veckan i februari, följande gång tisdagen den 2.2.2017. FSS skall 

undersöka möjligheten att ordna hattdagen samma dag som den internationella hattdagen äger 

rum. På denna dag uppmanar FSS skolelever på olika håll i Svenskfinland att i skolan använda 

valfri huvudbonad inomhus för att väcka diskussion kring skoldemokrati. Hattdagen marknadsförs 

till exempel genom sociala medier, via elevkårsstyrelserna och på FSS:s evenemang. 

 

11.6 EVENEMANG MED FOKUS PÅ POLITIK OCH PÅVERKAN 

Under verksamhetsåret 2016-2017 ordnar FSS ett evenemang vars syfte är att föra politiken och 

närmare elevernas vardag. Evenemangets koncept kunde liknas vid evenemanget Aktivist Deluxe 

som ordnades februari 2016. På det tre dagar långa evenemanget kommer deltagarna att få 

fundera på olika sätt man kan påverka sin skola, näromgivning och samhället överlag genom 

övningar som konkretiserar exemplen. Övningarna ger exempel på alternativa 

undervisningsmetoder och kan bygga på metoder från till exempel idrott eller kultur. 

 

11.7 MOTIONSKVÄLLAR 

Inför Elevriksdagen ordar FSS i samarbete med regionalt aktiva motionskvällar på olika orter, där 

medlemmarna får möjlighet att tillsammans diskutera saker som kunde vara intressanta att ta upp 

till diskussion under Elevriksdagen. 

 

11.8 ELEVRIKSDAGEN ERIK 

Elevriksdagen är förbundets högsta beslutande organ. Elevriksdagen ordnas i april månad varje år. 
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11.9 PRESSMEDDELANDEKVÄLL 

Förbundet anordnar en pressmeddelandekväll åt sina medlemmar. 

 

11.10 FRITIDSEVENEMANG MED IDROTTSINRIKTNING 

FSS skall utreda möjligheten att ordna ett fritidsevenemang med stark idrottsinriktning, där det 

skulle ordnas flera olika aktiviteter. Syftet skulle vara att låta skolungdomar pröva på olika hobbyer. 

Konceptet skulle påminna om Kulturkarnevalen, där deltagaren får fritt välja en idrottsaktivitet för 

veckoslutet. 

 

11.11 SMÅ KVÄLLSPROGRAM 

Korta program ska ordnas på kansliet med syftet att öka vetskap om FSS och stärka 

sammanhållningen av medlemmar, men främst ha roligt. Evenemangen kan till exempel omfatta 

bordsspel och debatt, med öppen anmälan på exempelvis Facebook och FSS hemsida. 
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