
	  

 
Hur du som elev anmäler dig till Miljötinget!  
 
Instruktioner om hur du använder vår hemsida http://www.miljotinget.se för att anmäla 
dig till Miljötinget.  
  
Anmäla dig till miljötinget  
1. Gå till http://www.miljotinget.se/anmalan  
 
2. Om du har ett inloggningsuppgifter till miljotinget.se sedan tidigare, logga in först. Annars går 
du direkt till steg 3:  
 
3. Fyll i dina uppgifter i det som efterfrågas i anmälningsformuläret (om du loggat in så finns 
uppgifter sedan tidigare här). 
 
4. Du väljer workshop när du kommer till miljötinget. Läs igenom vilka workshops vi erbjuder så 
att du vet vilken eller vilka workshops som du vill gå på redan när du checkar in på Miljötinget. 
Visa workshops är kortare vilket innebär att du kan välja två stycken av dessa, eller en längre 
workshop. Observera att antalet platser till varje workshop är begränsade så du kanske inte får 
ditt förstahandsval.  
 
5. Kryssa i att du kommer att vara drogfri under Miljötinget.  
 
6. Klicka på ”Skicka anmälan”. Ett bekräftelsemail skickas till dig med de uppgifter du angav i 
anmälan. Om du inte sen tidigare hade ett medlemskap på miljotinget.se så får du även 
användarnamn och lösenord så du kan logga in och ändra din anmälan (eller enklare anmäla dig 
när det är dags för Miljötinget nästa år!).  
 
7. Klart! Du är nu anmäld till Miljötinget! Nu måste din skola godkänna att du får åka 
eftersom skolan är den som betalar för din medverkan. Du får ett epostmeddelande när din skola 
har behandlat din ansökan. Du kan också logga in på miljotinget.se och gå till 
http://www.miljotinget.se/anmalan/ för att se din anmälningsstatus.  
 
Ändra i din anmälan  
Om du vill ändra i din anmälan kan du göra det så länge din anmälan inte hunnit behandlats av 
din skola. För att ändra i din anmälan gör du följande steg:  
 
1. Gå till http://www.miljotinget.se/anmalan/  
2. Logga in med dina inloggningsuppgifter.  
3. Du kommer till en sida som visar din anmälningsstatus. Om du har möjlighet att ändra i din 
anmälan finns en knapp längst ned som heter ”Ändra i min anmälan”. Klicka på den!  
4. Du kommer till anmälningsformuläret där du kan ändra i dina uppgifter.  
5. Klicka på knappen ”Spara ändringar” längst ned.  
6. Klart!  
 
 
 
Se vilka andra som anmält sig till Miljötinget på din skola?  



	  

1. Gå till http://www.miljotinget.se/elevlista/  
2. Logga in med dina inloggningsuppgifter.  
3. Klart! Nu kan du se vilka andra som vill gå på Miljötinget i år.  
 
Vill du inte synas i listan ovan? Gör så här:  
1. Logga in på miljotinget.se  
2. Klicka på Medlem i menyn till höger, sedan på Min sida.  
3. I raden med länkar under bilden till vänster, klicka på ”Dölj/visa mig för andra”.  
4. Om du är synlig klickar du ”Dölj mig”  
5. Klart! Nu syns du inte i elevlistan ovan (din skola ser dig och kan godkänna dig, men inte andra 
medlemmar).  
 
Avbokningsregler: 
 
Anmälan är bindande och en deltagare som är anmäld och bekräftad av sin skola har en 
uppbokad plats på Miljötinget för sin skolas räkning. Det innebär att om en deltagare inte deltar 
på evenemanget så får skolan betala för deltagaravgiften ändå. Byten är tillåtna mellan elever på 
samma skola om Miljötinget informeras om vilken person som ersätter den ordinarie deltagarens 
plats för sin skola, och resehandlingar/biljetter förs över mellan eleverna själva om dessa har 
skickats ut.  
 
Är du anmäld men din skola inte har hunnit bekräfta ditt deltagande och du av någon anledning 
inte kan åka (snyft!) gör du såhär: 
 
1. Logga in på miljotinget.se  
2. Klicka på Medlem i menyn till höger, sedan på Min sida.  
3. Klicka på ”Avanmäl mig” under din anmälningsstatus mitt på sidan och följ  
instruktionerna.  
 
Har din skola bekräftat ditt deltagande så är har du en uppbokad plats på Miljötinget eftersom 
anmälan är bindande. Om du trots det inte kan delta gör såhär:  
 

1. Prata med din skolas kontaktperson. Skolan kan ha en lista med reserver, eller så får du 
själv hitta en ersättare som vill åka från din skola. Byten är tillåtna mellan elever från 
samma skola, förutsatt att bytet meddelas till Miljötinget och resehandlingar/biljetter som 
skickats ut förs över till ersättaren.  

 
Finns vidare frågor är du varmt välkommen att kontakta J :  
 
info@miljotinget.se  
 


