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Verksamhetsplan 2019–2020
Förslag till Elevriksdagen 17-19.5.2019

Inledning
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 studerandekårerna i Svenskfinland.

Hur verksamhetsplanen blev till
I sammanställningen av den nya verksamhetsplanen togs i beaktande styrelsens, utskottens och 
personalens idésessioner, en utvärdering av verksamhetsåret 2018–2019, samhällstrender och 
-fenomen för det kommande verksamhetsåret. Vi har också utgått från den nationella Ung-
domsbarometern och Magmas svenskspråkiga ungdomsbarometer i verksamhetsplaneringen.

Mål och mätare för verksamheten 2019–2020:
Vi tar i bruk och utvecklar en ny form av medlemskap, för att stöda elev-  och studer-
andekårernas i att göra en bättre skolvardag/vara med delaktiga i skolan

• Antal elev- och studerandekårer som är medlemmar i förbundet. Mål: 20 st
• Antal skolor vi haft kontakt med under året. Mål: 90 % av skolorna
• Antal elev- och studerandekårsstyrelser vi utbildar. Mål: Minst 50 % av våra medlemsskolor

Vi syns och hörs i samhällsdebatten, för att föra fram ungas perspektiv och främja ungas delak-
tighet

• Antal utlåtanden om lagförslag och förordningar: Mål: vi kommenterar alla lagförslag och 
förordningar vi ombeds kommentera.

• Vi deltar i en stor kampanj under verksamhetsåret

Vi gör vår verksamhet mera tillgänglig, för att vem som helst i målgruppen (oberoende bakgr-
und) ska kunna komma med och trivas

• Vi har verksamhet i hela Svenskfinland. Mål: Verksamhet i 7 olika landskap
• Vår medlemsbas motsvarar målgruppen. Mål 7 medlemmar är studerandekårer i gym-

nasier, 7 medlemmar är studerandekårer inom yrkesutbildningen och 6 medlemmar är 
elevkårer i grundskolan.

Vår verksamhet stöder ungas individuella utveckling och är kapacitetsbyggande, för att öka un-
gas välmående och delaktighet

• Aktiva och de som deltagit i verksamheten anser enligt utvärdering att verksamheten har 
både stött deras personliga utveckling och varit kapacitetsbyggande. Mål: 90 % av de som 
deltagit upplever att de fått stöd och att verksamheten varit kapacitetsbyggande.

Vi leder, förverkligar och planerar vår verksamhet utgående från fakta, information och data

Vi når målen genom att utföra åtgärderna som noggrannare definieras i verksamhetsplansta-
bellen. Förbundets verksamhet delas in i medlemsservice, verksamhet i form av evenemang och 
utskottsarbete, intressebevakning och övrig relevant verksamhet.

MEDLEMSSERVICE (tjänster och service till medlemmar och skolor)

• Vi implementerar det nya medlemskapet i FSS
• Vi rekryterar nya medlemmar
• Vi definierar FSS nya medlemsförmåner
• Vi kontaktar alla skolor i målgruppen om ändringen i medlemskapet
• Vi införa system med fadderskolor, så att alla styrelsemedlemmar och personalen har ett 

antal skolor man är i regelbunden kontakt med
• Vi distribuerar FSS-kalendern 19/20
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• Vi producerar FSS-kalendern 20/21
• Vi utvecklar hur FSS-kalendern distribueras
• Elevbladet EBL utkommer i tryckt format två gånger per år
• Elevbladet EBL publicerar innehåll på webben
• Vi producerar utbildningsmaterial för elev- och studerandekårer
• Vi utvecklar stödmaterial för elev- och studerandekårer
• Vi reviderar våra modellstadgar för elev- och studerandekårer
• Vi skickar ut ett informationspaket till alla skolor i början av höstterminen
• Vi skickar ut ett informationspaket till alla skolor i början av vårterminen
• Vi utvecklar en metod för regelbunden kommunikation med intresserade
• Vi skickar ut medlemsbrev till medlemsskolorna fyra gånger om året
• Vi har en intressebevakningsjour

VERKSAMHET (utskott, evenemang och utbildningar)

• Vi arrangerar FSS-glöggen i december
• Vi ordnar evenemang med fokus på individuell utveckling och kapacitetsbyggande
• Vi arrangerar den 54:e Elevriksdagen ERIK 2020 i Österbotten
• Vi deltar i arrangemanget av Kulturkarnevalen
• Vi utvecklar konceptet och materialet av Samhällslära-prepkvällen för att bättre motsvara 

den nya läroplanen
• Vi ordnar Samhällslära-prepkvällar runt svenskfinland på hösten och på våren
• Vi utreder möjligheten för ett Studiehandlednings evenemang och börjar ett pilotprojekt
• Vi arrangerar i augusti en kick-off för styrelsen, utskottsmedlemmar och intresserade där 

deltagarna blir bekanta i utskottens arbete och förbundets verksamhet
• Vi arrangerar ett veckoslutsevenemang för aktiva i februari
• Vi arrangerar på sommaren ett introduktionsveckoslut för nya styrelsen 20/21 för att stöda 

dem i deras arbete
• Vid varje utskotts konstituerande möte fastställs en arbetsplan för utskottet
• Vi klargör i FSS arbetsordning utskottsordförandes roll i utskotten
• Förbundets politiska utskott stöder förbundet och ordförande i intressebevakningen
• Förbundets verksamhetsutskott deltar i planerandet och förverkligandet av evenemang 

och annan verksamhet
• Förbundets internationella utskott planerar förbundets internationella verksamhet och rep-

resenterar förbundet internationellt
• Mediautskott + EBL organiserar sig och träffas (Medu). Mediautskottet stöder förbundet 

med texter, podd, some, webb, foto, grafik mm.
• Vi arrangerar debattforum i samarbete med Svensk Ungdom
• Vi arrangerar Debattävlingen i samarbete med Svensk Ungdom
• Vi ordnar en utbildningshelg (Toppmöte) för elev- och studerandekårsordförande i svensk-

språkiga skolor i oktober
• Vi utvecklar och synliggör anökningsprosessen till utskotten
• Vi marknadsför utskottens verksamhet och arbetar aktivt för att rekrytera utskottmedlem-

mar året om

INTRESSEBEVAKNING OCH SYNLIGHET

• Vi jobbar för forskning och undersökningar om vår målgrupp
• Vi gör en undersökning/forskning om studerandedemokrati i de finlandsvsenska skolorna
• Vi utvecklar ett demokratipris, ett verktyg för att utvärdera hur väl skoldemokratin fungerar 

i en skola
• Vi deltar i Suomi Areena med en delegation
• Vi påverkar enligt förbundets politiska program och synliggör teman i det politiska pro-

grammet
• Vi kommenterar lagförslag, förordningar och rapporter som gäller vår målgrupp
• Vi håller oss uppdaterade med vad som sker i skolorna i Svenskfinland och reagerar när det 

behövs 
• Vi följer med samhällsdebatten och för proaktivt fram förbundets åsikter
• Vi för aktivt fram saker som är aktuella för förbundet på förbundets webbplats och i sociala 

medier
• Vi återupplivar förbundets LinkedIn-konto och använder det som ett socialt media för att 
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delta i diskussionen om unga, arbetsliv och ledarskap
• Vi jobbar aktivt för att synas i media
• Vi deltar aktivt i verksamheten för de förbund och takorganisationer vi hör till, t.ex. genom 

att medverka i arbtetsgrupper, projekt och styrelsearbete
• Vi deltar aktivt i OBESSUs arbete
• Vi deltar aktivt i NSSNs arbete
• Förbundsstyrelsens mötesprotokoll publiceras på FSS webbplats efter att protokollet juster-

ats
• Vi producerar utbildningar riktade till EKS/SKS i medlemsskolor, såsom ledarskap, påverkan 

och demokrati
• Vi presenterar förbundet förtroendevalda, aktiva och anställda på webben och i sociala 

medier
• Vi uppmärkasammar och synliggör olika festdagar och bemärkelsedagar i vår kommunika-

tion
• Vi representerar målgruppen på seminarier, konferenser och möten som berör unga och 

utbildning

UTVECKLINGSARBETE I ORGANISATIONEN OCH ÖVRIG RELEVANT VERKSAMHET

• Vi arbetar aktivt med arbetsgruppen för FSS 100-årsjubileum
• Vi samarbetar med Svenskt Stöd i produktionen av 100-årshistoriken
• Vi deltar i arrangemanget av Kulturkarnevalen
• Vi utvecklar en plattform för publicering av digitalt innehåll i Elevbladet EBL
• Vi utarbetar direktiv för barnskydd i förbundet
• Vi implementerar förbundets likabehandlingsplan i verksamheten
• Vi reviderar FSS likabehandlingsplan
• Vi utvecklar FSS varumärke som intressebevakare
• Vi utvecklar FSS varumärke som arbetsgivare
• Vi utvecklar FSS medelanskaffning
• Vi möjliggör fortbildning för personalen
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Händelsekalender 2019-2020

Sommaren 2019

16-18.7.2019 FSS på Suomi Areena Björneborg

Hösten 2019

10-11.8.2019 Kick-off hösten Helsingfors

16.9.2019 Samhällslära prepkväll Vasa

18.9.2019 Samhällslära prepkväll Helsingfors

11-13.10.2019 Toppmöte Tammerfors

14.11–17.11.2019 Kulturkarnevalen Ekenäs

11.12.2019 FSS-glöggen Helsingfors

VIntern 2020

Jan/Feb Debattävling final Helsingfors

1-2.2.2020 Vårevenemang Åbo

Våren 2020

9.3.2020 Samhällslära prepkväll Vasa

10.3.2020 Samhällslära prepkväll Åbo

12.3.2020 Samhällslära prepkväll Helsingfors

15-17.5.2020 Elevriksdagen ERIK 2020 Österbotten

Sommaren 2020

6-7.6.2020 Introduktion för nya styrelsemedlemmar Helsingfors

Juni Sommarevenemang: picnic Helsingfors

26-27.6.2020 Helsingfors Pride Helsingfors


