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Utvärdering av lärarprogrammet och den nationella sessionen 2022: för lärare
23 lärare deltog totalt under dagarna för den nationella sessionen 2022, även om vissa endast
deltog någon dag. Totalt nio lärare har svarat på utvärderingen.
Under sessionen
Boende och mat
På frågan om lärarna är nöjda med boendet under sessionen svarar samtliga lärare “ja”. De flesta
lärarna sov i enkelrum, förutom de lärare som kom från samma skola som sov i dubbelrum.
Samma enhälligt positiva svar gäller för maten under sessionen.
Hur EUP upplevdes för lärarna
På frågan “Hur upplevde du som lärare organisationen EUP och vad den gör för eleverna?” svarade
lärarna uteslutande positivt vilket är väldigt roligt att se. En kommentar lyder “Mitt svar på denna
fråga är för långt så jag väljer att sammanfatta med ett ord - GULD”. Andra har svarat “mycket
lärorikt”, “mycket gott forum för eleverna”, “välfungerande och viktigt”, för att bara nämna några
kommentarer. Detta visar på organisationens seriositet och att detta framhävdes under den
nationella sessionen av projektledaren, organisatörerna och de förtroendevalda på plats.
Elevernas förberedelser inför sessionen sett från från lärarnas perspektiv
På frågan om lärarna anser att eleverna kunde förbereda sig inför den nationella sessionen på ett
bra sätt är svaren mer spridda. Många anser att eleverna fick ut förberedande material för sent och
att det var “lite rörigt” då vissa elever fick veta vilken grupp de skulle tillhöra ganska sent samt att
kommittébyten påverkade vissa elever negativt. Två kommentarer lyder “i alla academic prep kits
hade det varit bra med grundläggande förståelse och förklaringar av olika aktörers roll, funktion och
syfte. Just våra elever var alla årskurs ettor och hade kunnat få lite mer stöd här” och “de kan alltid
få reda på sina utskott och tillgång till APK [academic prep kit] tidigare, men det fungerade bättre
denna session än tidigare.” Andra svar lyder dock “mycket bättre i år där allt fanns på hemsida. Mkt
mer överskådligt” och kort och gott “ja”.
Till framtida sessioner behöver organisationen ha detta i åtanke och se till att eleverna får
viktig information i god tid inför sessionen så att de har möjlighet att förbereda sig på ett bra sätt
och inte känna stress över att de inte vet vad de ska göra. Organisatörerna behöver planera bättre
för utskick och se till att informationen är klar i tid.
Gällande frågan “Tycker du som lärare att eleverna fick förbereda sig inför generalförsamlingen
under den nationella sessionen på ett bra sätt? Varför/Varför inte?” svarade de flesta lärare att
resolutions booklet kom ut alldeles för sent. Andra skriver att de inte var så insatta i detta men att
eleverna meddelade att de var förberedda, och några svarade “ja, absolut!” och “det tycker jag”. Så
även här som på frågan ovan finns det lite olika syn på elevernas möjlighet till förberedelse, även
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om det är tydligt att de flesta anser att resolutions booklet behöver skickas ut till eleverna tidigare i
framtiden för att de ska hinna förbereda sig inför generalförsamlingen ordentligt. En lärare svarade
“nja... de fick ut alla resolutionsförslag väl sent. Om de kan få dem runt kl 21 dagen före, så blir
förhandlingarna i GF bättre och jämnare”. Detta kan dock tyvärr bli problematiskt eftersom
resolutionerna inte är färdigställda vid den tiden, och när de väl skrivits ihop av delegationerna så
är det både organisatörer och förbundsstyrelsen som ska titta igenom dem och göra eventuella
ändringar, samt sätta ihop alla resolutioner till själva bookleten. Detta arbete tar mycket tid och
har alltid gjort under sessionerna. Med det sagt behöver organisationen dock titta på hur detta
skulle kunna effektiviseras så att informationen kan skickas ut till eleverna i ett tidigare skede.
Lärarprogrammet
Information inför sessionen
Lärarna svarar att de tycker att information om sessionen och lärarprogrammet skickades ut på ett
bra och tydligt sätt och att det inte var några konstigheter. Två lärare svarar dock “det har varit en
del ändringar i sista stund. Informationen har dock varit tydlig enligt mig” och “bra o tydligt. Lite väl
sent”. Tyvärr har information gällande schemat för lärarprogrammet behövt ändras en gång under
tiden då schemat för sessionen i sin helhet ändrades snabbt inpå sessionens start, vilket påverkade
tider och lokaler för lärarprogrammet. Utskottet för Lärarfrågor och kansliet ansåg då att det var
bättre att skicka ut information till lärarna i god tid som sedan kunde komma att behöva
kompletteras (vilket blev fallet), än att de skulle få ut helt korrekt information bara någon dag
innan sessionens start.
Upplägg och aktiviteter inom lärarprogrammet
Lärarna är relativt samstämmiga i sina svar och anser att upplägget och balansen mellan
aktiviteter och egentid var “utmärkt”, att det var “perfekt balans det här året” och “mycket bra,
nyttiga aktiviteter och gott om egentid”. Detta är såklart väldigt roligt att höra då tanken med
lärarprogrammets upplägg för den här sessionen var att lärarna inte skulle känna sig låsta till
programmet men att det ändå skulle finnas möjlighet att vara med under de aktiviteter man själv
önskade. Dock skriver en lärare att hen hade uppskattat mer fortbildning, “[...] tex hur man kan få
in mer eup på sin skola genom in school sessions” eftersom “vi lärare som deltagit måste efter en
session själva sälja in konceptet till våra skolledningar” och menar vidare att hen skulle önskat mer
utrymme inom lärarprogrammet att diskutera detta med de andra lärarna under ordnade
omständigheter. Detta är en svår balans, då skolor som inte varit engagerade inom EUP tidigare
kan önska mer fortbildning medan de flesta skolor/lärare som deltar på sessioner har varit
engagerade inom EUP under en lång tid och inte uppskattar fortbildning av detta slag på samma
sätt. I framtiden kan det vara värdefullt för organisationen att fråga lärarna inför lärarprogrammet
om de är intresserade av en fortbildningsmodul och vad de i sådant fall önskar att den skulle
behandla, alternativt ha en fortbildningsmodul för den/de lärare som är nya.
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De aktiviteter som hölls inom lärarprogrammet var ett informationsmöte, en resolutionsworkshop,
Escape House och lunch med representanter från kansliet och förbundsstyrelsen. På frågan vad
lärarna tyckte om aktiviteterna svarar några bland annat “bra, roliga, givande. Infon första dagen,
att få testa på elevernas arbete o escape room”, “väldigt roliga”, “jättebra. Både workshop och
escape house”, “bra och trevliga”. Dock framgår det från några svar att någon kulturell aktivitet
hade uppskattats, såsom “guidat besök tillsammans på ett museum, stadsvandring eller liknande”.
Detta är intressant då Utskottet för Lärarfrågor och kansliet resonerade som så att lärarna
förmodligen inte skulle uppskattat ett ordnat besök på ett museum då det förmodligen
förekommer inom deras undervisning, och att de därför mer skulle uppskatta någon oväntad
aktivitet vilket gjorde att Escape House bokades. Lärarna hade fått med sig en lista på saker att
göra i Lund under sin fritid där bland annat museum fanns med, men till framtiden kan det vara
värt att undersöka huruvida traditionella aktiviteter såsom stadsvandring eller ett ordnat
museibesök är mer uppskattat av lärarna än “oväntade” aktiviteter. Detta är givetvis väldigt
subjektivt, men kanske kan det ges utrymme för en traditionell aktivitet och en oväntad under
nästa lärarprogram.
Förbättringsförslag
Gällande förbättringsförslag för lärarprogrammet och om det fanns något som saknades skriver en
del lärare kort och gott att de inte har något att anmärka på, medan andra påpekar att de
eventuellt hade önskat andra aktiviteter (något mer kulturellt, såsom stadsvandring) och en lärare
skriver “akademisk och historisk fägnad som jag skaffade på egen hand - ingen fara!”, eller en
önskan om att lära sig mer om vad eleverna gör; “genomgång om hela förfarandet för projektet,
från kommittéarbetets första steg till resolutionerna. Attacktal, replikskiften, hur funkar de?” Den
sista kommentaren är svår då den kommer från en lärare som inte tidigare varit med på en session
och därför inte vet upplägget på samma sätt som de lärare som varit med länge. Det hade
dessutom varit svårt att planera in ett speciellt lärarprogram för nya lärare då de nya lärarna som
deltog i denna session anmäldes väldigt sent och därmed tätt inpå sessionen när lärarprogrammet
redan var planerat.
Övrigt
Under frågan “Är det något du vill skicka med till förbundsstyrelsen som du generellt vill att den ska
få veta?” har de lärare som svarat svarat relativt olika. En lärare vill bara passa på att ge en stor
eloge till organisatörerna; en annan påpekar att hen tycker att det var direkt olämpligt att NATO
sponsrade den nationella sessionen och att “inblandningen av politiska aktörer underminerar
projektets oberoende”. Två lärare som behövde lämna sessionen för att hinna med sina tåg skriver
att det kändes oartigt att lämna under talen som hölls, men att detta blev nödvändigt då
avslutningsceremonin drog över tiden. En av lärarna skriver “kanske inbjudna gäster skall få tala
tidigare på avslutningen, eller vara med på invigningen eller i samband med någon kvällsaktivitet?
Det är dock kul att eleverna får träffa ledande politiker och andra som kan vidga deras vyer”.
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Det organisationen behöver ta med sig från dessa svar är att avslutningsceremonin måste
planeras så att den slutar på direkt utsatt tid och inte drar över, då skolorna inte kan stanna kvar av
självklara skäl. Det är även viktigt att organisationen har i åtanke vilka aktörer man söker bidrag
från då det i vissa fall kan påverka lärarnas bild av organisationen negativt om det är en aktör som
kan anses vara politiskt laddad.
Sammanfattning
I det stora hela kan lärarprogrammet under den nationella sessionen 2022 i Lund anses vara lyckat,
då det framgår från lärarnas formulärsvar att de överlag hade en bra upplevelse av och under den
nationella sessionen. Det finns dock absolut områden för förbättring, såsom att information
skickas ut i tid till både lärare och elever innan och under sessionen, att ge mer utrymme för
fortbildning och kulturella aktiviteter inom lärarprogrammet, att planera väl så att
avslutningsceremonin inte drar över tiden samt att se över vilka konsekvenser det kan ha för
bilden utåt av organisationen vilka aktörer som är inblandade.
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Pre-session
During the pre-session work put into Lund, the structure between teams was made very
clear. Each and every participant had some sort of input to do for the session as a whole.
One of the factors that made the work and communication between the contact person
and the project manager easier, was the open communication between the two of them.
The leadership of the session had a great experience within the organisation which made
the NC work more effective and efficient. One small factor for this particular session was
that the project manager was solo, which means that there was a lot of work pressure put
on her even with 3 core-organisers. This has contributed to her feeling slightly
overwhelmed throughout the process.

Venues were booked slightly late which put stress on the PM and the NC to find a fitting
venue as quickly as possible which it did in February, around a month before the session
started.

A reason that slightly slowed down the progress of the session was the COVID-19
pandemic and Sweden’s decision on the restrictions. This made the momentum of the
session logistical aspect slow down for a while hence the organising team could not be
really working if the session might go hybrid or in a worst-case scenario, digital. But luckily
all restrictions were lifted a few weeks prior to the session. Another aspect that has slowed
down the process was the Topic Overviews. The academic team consisted of an extremely
experienced board that the NC trusted to take care of the committees. An aspect that
contributed to the delay with the TOs was that people had packed schedules with exams

and other sessions to attend. Such things happen and was quite understandable from the
NC percpective.

A small thing to think about when writing the TOs, they should be checked by the NC and
not just be written without such a check. As the chairs wrote their own topic and their own
topic overviews and started the writing process, the contact person was not able to
properly check the committee’s topics.

The session economical aspect went up and down. The PM together with the NC wrote an
absolutely outstanding Erasmus+ application in the months between September to
October. But unfortantly the application was not granted due to not having fully covered
where the session would have spent the money on. This was exteremly sad for both the PM
and the NC hence there has been a lot of work put into it. But luckily after that, the session
got a grant from NATO with an amoount of €10.000.

During the session

The session atmosphere was quite positive with delegates interacting with each other,
officials bonding and leadership helping out when there were slight issues. But as the
session progressed, the organising team had slight issues that caused stress on the team
and other participants. With having a larger organising team, there were some people who
had fewer tasks to do and were task-less for hours. Even though this is a positive and good

thing to do for the well-being of the organisers, it resulted in a domino effect which made
more and more people not do the work they were supposed to do.

The meals during the session were served at a restaurant close to the venues used. But
due to that, the meals were quite similar and not as varied in nutrition. So something to
think about in future sessions is having different variations of food served while keeping in
mind the nutritious value of meals. The lunch during GA was slightly unappreciated by the
participants as it was an undercooked pasta salad, so a lot of participants went the whole
day without any form of meal besides breakfast as their only source of energy. This
situation was of course none of the officials fault, but rather the restaurant.

During Lund, there has been slight confusion about what the National Board’s role was.
During the transfer back from Euroconcert, the organising team were divided in a way
where people who knew the city were put together in one transfer group, which left the
other groups without anyone to properly lead the transfer. This in return has put the
organisers responsible for the transfer in a difficult situation and therefore the task of
leading the transfer was given to the National Board as the organisers did not really know
what our role exactly was. Therefore it is good to keep in mind that in future sessions, the
organising team should be divided properly to lead the transfer, as well as giving the team
a transfer module to help ease things out.

The welfare core organiser gave a welfare module for officials during the CJMO day. This
module took too long and was not properly coordinated with the Event Safe Persons. So
when giving such a module at a session, keep in mind the schedules of each team during
the day, but also it must be coordinated with the Safe Person(s) so not a lot of unnecessary
information is mentioned.

A small issue between the organising team and the academic team occured, as the
academic team were not listening to the announcements of the organising team. This has
led to slight issues of respect between the officials, but this issue was compeletly solved
among the teams themselves and the National Board was not involved in that whatsoever.

For reso-typing, it ended a couple of hours later than what was promised, but it is quite
natural as the session had some inexperienced chairs.
After the resolutions were finally checked and done, the front and last pages were
missing for the National Board to put them together and send them out. They were in the
Editor’s private folder, and with a core-organiser who forgot to send them to the National
Board. This put the National Board in a slightly stressful situation and resolutions were
therefore sent out later than expected by delegates.

Finally, during the closing ceremony, a lot of people had to leave to catch their trains
which were during some important people’s speeches. To deal with this issue in the future,
the suggestion is to put these names during the opening ceremony since everyone would
be there, and more flexible people during the closing ceremony as it is expected of

participants to leave to catch their trains. Of course, it is understandable that these people
might not have been able to make it to the session in the beggining, or it was the only
fitting time for them.

Even though negative aspects were mentioned, the session was an absolute success for
the NC and should be considered as one of our best sessions so far. Everyone integrated
very well, and no big issues occurred. People seemed to have enjoyed themselves and
truly appreciated the EYP spirit even more thanks to the PMs hard work!
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Beslut om bidrag för barn- och ungdomsorganisationer
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat att

•

bevilja er organisationsbidrag

Storlek på bidraget
Ni får totalt 273 531 kronor i bidrag varav 180 829 kronor är ett bidrag som ska komma era
medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.
Villkor som gäller för bidraget
Beslutet gäller om följande villkor uppfylls:

•
•
•
•

Pengarna används för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i
det svenska samhället under år 2022.
Ni uppfyller de villkor som anges i förordningen (2011:65) § 8.
Ni lämnar sådan redovisning som myndigheten begär.
En godkänd eller auktoriserad revisor granskar den ekonomiska redovisningen.

Myndighetens motivering
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedömer att ni uppfyller villkoren för bidraget enligt
förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
Myndigheten grundar sin bedömning på er ansökan och de underlag som har bifogats ansökan.
Beräkning av bidragets storlek
Beräkningen av ert bidrag har gjorts baserat på 12 medlemsföreningar och 1005 medlemmar. Notera
att beloppen för medlemmar och medlemsföreningar är avrundade.
Organisationsbidraget består av tre delar.

•
•

•

Samtliga organisationer beviljas ett fast belopp om 82 490 kronor.
Organisationer som uppfyller samtliga villkor får också ett rörligt bidrag som grundas på antalet
medlemmar i åldrarna 6–25 och på antalet medlemsföreningar i organisationen;
Bidrag per medlem: 5,81 kronor
Bidrag per medlemsförening: 365 kronor
Den tredje delen är ett påslag på 195 procent på summan av de delarna i bidraget som nämns
ovan. Det är ett bidrag som ska komma era medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga lokala
verksamhet till del.

Utbetalning av bidraget
Pengarna betalas ut till Bankgiro 5005-0186 Bidraget betalas ut i april 2022.
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Box 206, 351 05 Växjö, Sverige
Besöksadress: Liedbergsgatan 4, Växjö | Hitta hit
Telefon växel: 010-160 10 00
e-post: info@mucf.se
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Redovisning av bidraget
För de medel ni använder under år 2022 ska ni ha redovisat hur ni har använt bidraget till oss senast den
1 september 2023. Redovisningen ska göras i enlighet med god redovisningssed och innehålla en
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 2022.
Några uppgifter ska redovisas uppdelat på kön. Det är:

•
•

Styrelsens sammansättning
Antalet medlemmar

Rätt att kräva tillbaka bidraget
Myndigheten kan kräva tillbaka bidraget om:

•
•
•

Det har lämnats felaktigt eller med för högt belopp på grund av att vi har fått oriktiga uppgifter
av er eller att bidraget har blivit felaktigt av något annat skäl och ni borde ha insett det.
Villkoren i beslutet inte har följts.
Ni inte redovisar på det sätt som beskrivs i avsnittet Redovisning av bidraget ovan.

Utöver vad som anges ovan kan MUCF även fatta beslut att det beviljade bidraget inte ska betalas ut, om
det framkommer att bidraget felaktigt beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från er
organisation.
Övriga upplysningar
MUCF kommer i fortsättningen att ställa högre krav på organisationens redovisning av medlemmar och
medlemsföreningar. Organisationen måste kunna redovisa samtliga medlemmar i samtliga
medlemsföreningar, även de som inte är bidragsgrundande. I annat fall kan detta påverka
organisationens möjlighet att bli beviljad statsbidrag från MUCF.
Ni kan läsa mer om bidraget på vår webbplats. (länken öppnas i ett nytt fönster)
Har ni frågor om beslutet är ni också välkomna att kontakta handläggaren som har varit föredragande.
E-post: jenny.borgarp@mucf.se
Beslutet har fattats av Marie Pettersson Hallberg, avdelningschef för avdelningen för statsbidrag, efter
föredragning av Jenny Borgarp.

Marie Pettersson Hallberg

Jenny Borgarp
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