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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, samten utvärdering av verksamhetsåret 
2019–2020, samhällstrender och -fenomen för det kommande verksamhetsåret.  
 

Om verksamhetsplanen 2020–2021 
Verksamhetsplanen för 2020-2021 är uppdelad i tre (3) huvudkategorier; 
Intressebevakning och påverkan, Organisationsutveckling samt FSS 100 år.  Varje kategori 
består av  en eller flera rubriker med mål och konkreta åtgärder för att uppnå dessa mål. 
Målet med verksamhetsplanen var att få en heltäckande plan för verksamhetsåret som 
kan implementeras i verksamheten och som går lätt att följa upp och utvärdera. 
Verksamhetsplanen omfattar hela förbundets verksamhet och har tagit i beaktande 
tidigare verksamhet och traditioner men strävar också efter att utveckla och driva 
förbundet framåt.  
 

Verksamhetsplan 2020–2021 
 

INTRESSEBEVAKNING & PÅVERKAN 
Rubrik: FSS som internationell påverkare 

Mål: 
FSS är en respekterad intressebevakare i norden och i Europa 

Åtgärder 2020-2021: 

FSS agerar aktivt i OBESSU 

FSS agerar aktivt i NSSN 

FSS samarbetar med de andra finska förbunden kring gemensamma Europeiska frågor 

FSS är välrepresenterat i internationella sammanhang 

FSS är öppna för samarbete med olika transnationella organisationer 
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Åtgärder för kommande år: 

FSS producerar en internationell strategi 
 

Rubrik: Kommunalvalet 2021 

Mål: 
I slutet av år 2020 har FSS beredskap att genomföra en kommunalvalskampanj under 
våren 2021 

Åtgärder 2020-2021 

FSS samarbetar med de andra partipolitiskt obundna ungdomsförbunden kring en 
gemensam valkampanj 

FSS arbetar för att öka ungas valdeltagande 

FSS presenterar sina kommunalvalsmål 

FSS ordnar en valkampanj och besöker skolor 

FSS uppmärksammar sätt för unga att påverka 

 

Rubrik: FSS som nationell påverkare 

Mål: 
FSS är en aktiv respekterad intressebevakare för målgruppen i Finland 

Åtgärder 2020-2021: 

Vi påverkar enligt förbundets politiska program och synliggör teman i det politiska 
programmet 

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 genom bl.a. 
pressmeddelanden och insändare 

Vi för aktivt fram saker som är aktuella för förbundet på förbundets webbplats och i 
sociala medier 

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 arbetsgrupper, projekt och styrelsearbete 

Vi presenterar förbundets förtroendevalda, aktiva och anställda på webben och i sociala 
medier 

Vi uppmärksammar och synliggör olika festdagar och bemärkelsedagar i vår 
kommunikation 

Vi jobbar för forskning och undersökningar om vår målgrupp 

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

Vi implementar en kommunikationsstrategi 
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Åtgärder för kommande år: 

Utvecklar förbundets roll i skolungdomarnas vardag 

 

Rubrik: Utskottsverksamhet 

Mål: 
Aktivera våra medlemmar och få med dem i FSS verksamhet runtom i hela 
Svenskfinland 

Åtgärder 2020-2021: 

Vi utvecklar och synliggör ansökningsprocessen till utskotten 

Vi marknadsför utskottens verksamhet och arbetar aktivt för att rekrytera 
utskottsmedlemmar året om 

Vid varje utskotts konstituerande möte fastställs en arbetsplan för utskottet 

Vi ordnar en kick off eller utbildning utskotten 

Modell FSS fungerar som nybörjarverksamhet och stödjer 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 
representerar förbundet internationellt 

Redaktionen producerar innehåll och material till förbundets medlemstidning och sociala 
medier 

 

Åtgärder för kommande år: 

Utskottens verksamhet anpassas efter behov, resurser och intresse 

 

Rubrik: Samarbetspartners 

Mål: 
Arbeta aktivt med våra samarbetspartners och upprätthålla goda relationer och 
nätverk 

Åtgärder 2020-2021: 

Vi arrangerar Kulturkarnevalen tillsammans med Kulturkarnevalen rf 

Vi deltar i Helsingfors Pride tillsammans med Svenska Hörnan 

Vi samarbetar aktivt med de andra ungdomsförbunden 

Vi arrangerar debattforum i samarbete med Svensk Ungdom 

Vi arrangerar Debattävlingen i samarbete med Svensk Ungdom 

Vi samarbetar med Hem och Skola 

Vi samarbetar med andra organisationer kring gemensamma intressen 

Åtgärder för kommande år: 

Vi är öppna för nya och jobbar aktivt för att utöka våra samarbetspartners 
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ORGANISATIONSUTVECKLING 
Rubrik: Mer kvalitativ kontakt med FSS medlemmar 

Mål: 
Alla FSS medlemmar vet vad FSS är och vilka medlemsförmåner FSS har 

Åtgärder 2020-2021: 

Vi rekryterar nya medlemmar till förbundet 

FSS har en SoMe kampanj kring påverkansarbetet FSS gör 

FSS producerar en infograf om alla FSS medlemsförmåner 

FSS bygger upp ett nätverk mellan FSS och studerandekårer 

Vi implementerar det nya medlemskapet 

FSS ser över sina medlemsförmåner 

 

Åtgärder för kommande år: 

FSS utreder olika alternativ för medlemsförmåner 

 

Rubrik: Socialt hållbart kansli 

Mål: 
Personalen på FSS känner sig motiverad och ivrig att arbeta för FSS 

Åtgärder 2020-2021: 

FSS ger kultursedlar åt personalen 

FSS möjliggör fortbildning för personalen 

FSS jobbar för att öka trivseln på kansliet och ser till att utrymmena är ändamålsenliga 

FSS inför idrottsförmån för personalen, med tillåtelse att träna på arbetstid 30 minuter i 
veckan 

 

Åtgärder för kommande år: 

Vi utvecklar FSS som arbetsgivare 

 

Rubrik: FSS varumärke som arbetsgivare 

Mål: 
FSS varumärke som arbetsgivare är starkt och ses som en attraktiv arbetsplats för 
unga 

Åtgärder 2020-2021: 

FSS inför anonym rekrytering 

FSS förbättrar tillgängligheten inom förbundet, både fysiskt och digitalt 
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FSS har flexibla arbetstider 

FSS för aktivt marknadsföring av förbundet som arbetsgivare 

FSS implementerar en lönestadga 

 

Åtgärder för kommande år: 

FSS utvärderar personalen arbetsbeskrivning och användningen av personalresurser 

 

Rubrik: Elev- och studerandekårsverksamhet 

Mål: 
FSS jobbar för att främja skoldemokratin och stöder elev- och studerandekårernas 
arbete 

Åtgärder för 2020-2021: 

Vi producerar utbildningar och material riktade till EKS/SKS i medlemsskolor, med teman 
såsom ledarskap, påverkan och demokrati 

Vi ordnar Toppmötet som är en utbildningshelg riktad till elev- och 
studerandekårsordföranden i svenskspråkiga skolor 

Vi reviderar våra modellstadgar för elev- och studerandekårer 

Vi utvecklar stödmaterial 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 gör en ny elevkårsmanual 

FSS upprätthåller en aktiv dialog med elev- och studerandekårer 

FSS gör skolbesök till alla skolor i Svenskfinland 

 

Åtgärder för kommande år: 

FSS utvärderar och reviderar hur kontakten till skolor upprätthålls 

 

Rubrik: FSS Kalendern 

Mål: 
Att kunna erbjuda förbundets medlemmar en konkret medlemsförmån som 
underlättar skolungdomarnas vardag 

Åtgärder för 2020-2021: 

Vi distribuerar FSS-kalendern 20/21 

Vi producerar FSS-kalendern 21/22 

Vi utvecklar hur FSS-kalenderns format och distribuering 

 

Åtgärder för kommande år: 

Vi utreder FSS-kalenders framtid 

 
Finlands Svenska Skolungdomsförbund 
Kaserngatan 1 D 65–66, 00140 Helsingfors 
kansliet@skolungdom.fi | skolungdom.fi 

 



 

 
 
 
 

Rubrik: Elevbladet 

Mål: 
Att kunna erbjuda förbundets medlemmar och skolungdomar intressanta texter och 
journalistik, av unga och för unga 

Åtgärder för 2020-2021: 

Elevbladet EBL utkommer i tryckt format två gånger per år 

Vi utvecklar plattformen för publicering av digitalt innehåll i Elevbladet EBL 

På EBL:s hemsida elevbladet.fi publiceras regelbundet material; både utvalda texter från 
den fysiska tidningen och webbexklusiva reportage 

Vi ger ut jubileums EBL; FSS 100 år 

Vi publicerar även audiovisuellt material på elevbladet.fi 

Elevbladets ordnar skrivtävlingar och utmaningar för att engagera skrivintresserade 
skolungdomar 
 

Åtgärder för kommande år: 

FSS utreder Elevbladets format i framtiden 

 

Rubrik: Evenemang 

Mål: 
FSS fortsätter ordna de årligt återkommande evenemangen och värnar om 
förbundets traditioner samt välkomnar nya idéer 

Åtgärder 2020-2021: 

FSS arrangerar den traditionella FSS-glöggen på förbundets kansli i Helsingfors 

FSS arrangerar ett höst- och ett vårevenemang för aktiva i förbundet 

FSS 56:e årsmöte Elevriksdagen ERIK ordnas i Helsingfors 

Utskotten deltar i och arrangerar evenemang 

Nya aktivas dagar arrangeras regionalt 

FSS:s sommarpicnic i juni 

 

Åtgärder för kommande år: 

FSS utvärderar och evenemang och ordnar efter behov och efterfrågan 
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FSS 100-ÅRSJUBILEUM 
Rubrik: FSS 100-årsjubileum 

Mål: 
Att uppmärksamma förbundets  100-årsjubileum under hela jubileumsåret och ordna 
verksamhet med direkt koppling till jubileét 

Åtgärder 2020-2021: 

FSS anställer en projektkoordinator för jubileumsåret 

FSS tillsätter en arbetsgrupp 100-årsjubileumet 

Vi utger en 100-årshistorik i samarbete med Svenskt Stöd 

Vi arrangerar ett mingel på 100-årsdagen 

Vi arrangerar ett seminarium i samband med 100-årsjubileumet 

FSS årsmöte Elevriksdagen Erik med jubileumstema 

Vi ordnar en utflykt till Bromarv 

FSS ordnar regionala evenemang i samband med 100-årsjubileumet 

FSS arrangerar en festbankett för 100-årsjubileumet 

FSS producerar merch för jubileumet 

Vi ger ut en jubileumsupplaga av medlemstidningen Elevbladet 

 

Åtgärder för kommande år: 

FSS 100-årsjubileum sträcker sig över även nästa verksamhetsår 
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Händelskalender 
 
 

När Vad Var 

Höst 2020   

24.8 Samhällslära-prepkväll Vasa 

25.8 Samhällslära-prepkväll Åbo 

26.8 Samhällslära-prepkväll Helsingfors 

4–6.9 Elevriksdagen ERIK Vasa 

oktober–november Höstevenemang Regionerna 

23–25.10 Toppmöte Tammerfors 

12–15.11 Kulturkarnevalen Korsholm 

9.12 FSS-glöggen Helsingfors 

Vinter 2021   

4.1 Födelsedagsmingel Helsingfors 

januari/februari Debattävling final Helsingfors 

27.1 Seminarie: Av unga till äldre Helsingfors 

5–7.2 Vårevenemang Vasa 

   

Vår 2021   

 Samhällslära-prepkväll Vasa 

 Samhällslära-prepkväll Åbo 

 Samhällslära-prepkväll Helsingfors 

14–16.5.2021 ERIK 2021 Helsingfors 

Sommar 2021   

juni 
Introduktion för nya 
styrelsemedlemmar Helsingfors 

juni Sommarevenemang: picnic Helsingfors 

3.7.2021 Helsingfors Pride Helsingfors 
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