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Sändlista 

 

Arbetsmiljöverket  arbetsmiljoverket@av.se 

Barnombudsmannen  info@barnombudsmannen.se 

Centrala studiestödsnämnden registrator@csn.se 

Datainspektionen   datainspektionen@datainspektionen.se 

Digitaliseringskommissionen info@digitaliseringskommissionen.se 

Diskrimineringsombudsmannen do@do.se 

Ekonomistyrningsverket  registrator@esv.se 

Folkbildningsrådet  info@folkbildningradet.se 

Friskolornas riksförbund  info@friskola.se 

Föreningen Stöd Barnverket samordning@barnverket.nu 

Föräldraalliansen Sverige   info@foraldraalliansen.nu 

Föräldraföreningen Dyslektiska barn dyslexi@fdb.nu 

Handikappförbundens samarbetsorgan stig.nyman@hso.se 

Hörselskadades riksförbund  hrf@hrf.se 

Idéburna skolors riksförbund info@ideburenskola.se 

Institutet för arbetsmarknads-                  ifau@ifau.uu.se 
  och utbildningspolitisk utvärdering  

Kriminalvården  hk@kriminalvarden.se 

Kungliga biblioteket  kungl.biblioteket@kb.se 

Lärarförbundet  kansli@lararforbundet.se 

Lärarnas riksförbund  lr@lr.se 

Myndigheten för ungdoms-                      info@mucf.se  
  och civilsamhällesfrågor    

Myndigheten för yrkeshögskolan registrator@myh.se 

Näringslivets regelnämnd  info@nrr.se 

Regelrådet   regelradet@regelradet.se  

Riksförbundet för döva, hörselskadade kansliet@dhb.se 
   barn och barn med språkstörning 

Riksförbundet Attention  kansliet@attention-riks.se 

Riksförbundet Hem och skola  info@hemoskola.se 

Sameskolstyrelsen  sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se 

Skolinspektionen  registrator@skolinspektionen.se 

Specialpedagogiska skolmyndigheten spsm@spsm.se 

Statens institutionsstyrelse  registrator@stat-inst.se 
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Statens Medieråd  registratur@statensmedierad.se 

Statistiska centralbyrån  scb@scb.se 

Svensk biblioteksförening  info@biblioteksforeningen.org 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) sdr@sdr.org 

Sveriges elevråd – SVEA  info@svea.org 

Sveriges Elevkårer   info@sverigeselevkarer.se 

Sveriges Elevråd  info@sverigeselevrad.se 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) sfs@sfs.se 

Sveriges kommuner och landsting info@skl.se 

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd  dag.krafft@smok.se 

Sveriges skolledarförbund  info@skolledarna.se 

Teaterförbundet  info@teaterforbundet.se. 

Teknikföretagen  info@teknikforetagen.se  

Universitet- och högskolerådet registrator@uhr.se 

Universitetskanslersämbetet  registrator@uk-ambetet.se 

Vinnova   vinnova@vinnova.se  

Vuxenutbildning i samverkan jonas.o.jonsson@malmo.se 

Waldorfskolefederationen  sekretariatet@waldorf.se 

 

Centrum för tekniken i skolan – CETIS lena.haskler@liu.se 

Kemilärarnas resurscentrum – KRC viviann@krc.su.se 

Nationellt centrum för matematik- 

   utbildning – NCM  NCM@ncm.gu.se  

Nationellt centrum för svenska som  info@andrasprak.su.se 

  andraspråk 

Nationellt resurscentrum för biologi 

  och bioteknik  info@bioresurs.uu.se 

Nationellt resurscentrum för fysik resurscentrum@fysik.lu.se 

 

Föreningen LMNT  inger.andersson@gmail.com 

Föreningen lärare i religionskunskap  flr@flr.se  

Föreningen lärare i samhällskunskap flsriks@outlook.com 
Historielärarnas förening  weronica.ader@ju.se  

Riksförbundet LISA jilda.surup@edu.norrkoping.se 

Svensklärarföreningen info@svensklararforeningen.se 

Sveriges matematiklärarförening per.berggren@botkyrka.se  
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Balettakademien  balettakademin@folkuniversitetet.se 

Chalmers tekniska högskola  chalmers@chalmers.se 

Dans- och cirkushögskolan  studieinfo@doch.uniarts.se 

Göteborgs universitet  registrator@gu.se (info@gu.se) 

Karlstad universitet  information@kau.se 

Kungliga tekniska högskolan registrator@kth.se 

Mittuniversitetet  registrator@miun.se 

Umeå universitetet  umea.universitet@umu.se 

 

Kalmar kommun  kommun@kalmar.se 

Luleå kommun  lulea.kommun@lulea.se 

Lycksele kommun  kommun@lycksele.se 

Malmö stad   malmostad@malmo.se 

Piteå kommun  kommun@pitea.se 

Sollentuna kommun                                  sollentuna.kommun@sollentuna.se 
Stockholms stad  kommunstyrelsen@stockholm.se 

Örebro kommun  servicecenter@orebro.se 

 

Enskilda gymnasiet  info@enskildagymnasiet.se 

Internationella engelska skolan                 info@engelska.se 

   i Sverige AB 

Lärande i Sverige AB  info@larande.se 

Praktiska Sverige AB  epost@praktiska.se 

Vittra   info@vittra.se 
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