Det var dags att öppna Ungdomsfullmäktiges första vårmöte, och Alex, Evelina och Adrian i
presidiet fullgjorde sitt uppdrag som vanligt på bästa vis, med att gå igenom dagordningen, välkomna fyra nya ungdomar, och sammanfatta föregående möte.
Evelina berättade därefter om vad som utmärker ett bra elevråd och det är att alla är där, är engagerade och aktiva, samt att elevrådet genomför det man beslutat.
På många skolor går det tyvärr trögt att rekrytera representanter till elevråden - de är viktiga för
skoldemokratin och de behöver stöd och uppbackning!
För att utveckla och fördjupa elevrådens arbetssätt så fick varje skola sätta sig i sina respektive
grupper för att diskutera och komma fram till vad som är bra i just deras elevråd, vad som kan bli
bättre samt vad man genomfört.
Ängaskolan var först ut
och redovisade kring
elevrådet på sin skola.
(Du ser dem här till vänster.) Man hade verkligen
jobbat noggrant och visade också ett bildspel över
hur Ungdomsfullmäktige

fungerar, något som rönte uppskattning bland de församlade ungdomarna.

Backaskolans recept för bra
elevråd var att någon från köket,
från vaktmästeriet m.fl. alltid var
med på råden, och att man inte
pratade småsaker.
Simon och Evelina från
Edvinshem, som du ser på bilden
här till vänster, var också nöjda
med sitt elevråd, där även alla är
med, lärare och elever m.fl. Man
får lämna max två förslag per
klass för att inte drunkna i alla
önskemål.
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Löderups skola arbetar med ett projekt som
har med att göra att skolan fyller 40 år. Man
samarbetar med Backåkra för en utställning.
På Köpingebro, där elevråden fungerar bra,
men där det inte alltid är så stort intresse från
elevernas sida att engagera sig, kunde David
och Tobias (bilden nedan) berätta att man
instiftat en uppmuntringsdag för att försöka
råda bot på detta.
Löderups skola

På Svarteskolan har man ett Svarteforum, och
Stina Eklund (till höger på bilden nedan) och
Olivia Persson (till vänster) kunde bl.a. berätta
om snöbollsregler man infört….och de kan väl
gälla en tid framöver denna kyliga vår!

På Östra (bilden nedan) hade eleverna varit
missnöjda med maten, men man hade tagit tag i
det via elevrådet, och maten hade nu blivit
bättre. Rektorn är här alltid med på elevråden
och det är de nöjda med. För övrigt har man bl.a.
genomfört en talangtävling.

På Norreport hade man, liksom på Köpingebro, svårt att engagera eleverna, men hade trots
det arbetat med flera frågor – man hade målat
om caféterian, startat ett wall of fameNorreport

projekt. På agendan står också att köpa cyklar
för de pengar man fick igenom i Uf förra våren.
Just nu arbetar man med nya förslag till det
kommande ”pengamötet” den 19 maj.
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Nu var det Västervångs tur att berätta om hur
elevrådet fungerat och vad man genomfört.
Mathilda Nilsson upplevde att engagemanget
hade blivit allt bättre, man hade bra stöd av
rektor och av lärare, och fler elever förde fram
sina åsikter. Vad som var mindre bra var att
man inte alltid slutförde sina projekt……man
orkade inte hela vägen fram. Vad gäller
renoveringen av skolan och bygget av den nya
idrottshallen, så tyckte Mathilda att eleverna
fått tillräckligt med information och att de
också kände sig engagerade och blev
tillfrågade.
My Gustavsson och Beatrice Hellechius var
också nöjda och tyckte att elevinflytandet på
Sövestad skola var bra. Man har bl.a en
utemiljögrupp.

Mathilda
Alex var stundtals kritisk mot Kunskapsskolan, och tyckte att elevinflytandet nog kunde
vara lite bättre, många frågor och önskemål
försvann på vägen ”längre upp”, och nämnde
som exempel att det tog fyra år att få kuddar att
sitta på i aulan. Vad man just nu har uppe till
diskussion är mobiler i matsalen. Man har
bestämt en bra energibesparande insats på
skolan och det är att varje basgrupp har ansvar
för att datorerna stängs av för dagen. Vidare har
ett klotterplank kommit upp.

Slutligen tog Alex upp en fråga som berör
många skolor och det är hur man på ett bättre
sätt än nu kan ta tillvara på matresterna
- kanske kunde man ge det till hemlösa.
Blekeskolans Selma Örtqvist och Christina
Thiel Hadrys är två tjejer som var nöjda med
elevdemokratin. Man hade möten en gång i
månaden c:a och fokus är på miljö och trivsel.
Här genomförde man
det man planerade, och
det fanns inget negativt
att berätta om. En
speciell dag kallad
”visa-sitt-intressedagen” gick ut på att
visa upp vad olika
elever är bra på, som
t.ex. handboll.
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När alla elevråden hade redovisat sitt arbete, så smakade det gott med en fika!
Uf röstade för att en arbetsgrupp bildades som ska arbeta vidare med hur ett bra elevråd ska se ut,
man ska ta fram riktlinjer och ramar, som hur en dagordning kan se ut. Evelina från presidiet ska
sammankalla gruppen.

Här ser du, från vänster, Molly, Filippa, Sara och Caroline

De olika nämndsgrupperna gick sedan fram och redovisade vad man arbetat med.
Björn visade ett bildspel från en studiebesöksdag som gruppen på Social omsorg genomfört den
12 februari. Man hade denna snöiga vinterdag besökt sär- och träningsskolan på Edvinshem, dagcentret uppe på Hyllegatan och äldreboendet Ljuskällan.
Viktor pratade om gruppen för Kultur- och
turismnämnden och vad man arbetat med där. Det
handlade bl.a. om operafestivalen till sommaren
och om en kulturstrategi.
BUN-gruppen hade arbetat med målet att årskurs
7-9 skulle röra sig minst 30 minuter om dagen
varje dag, något som visat sig vara svårt att uppfylla och för att vidga motionsmomenten tänker
man ta hjälp av stegräknare.
En arbetsgrupp under ledning av Kunskapsskolans
Eva Borgström hade jobbat flitigt med att ta fram
Viktor Sjöholm
kriterier för hur elevers engagemang i Ungdomsfullmäktige skall kunna påverka skolbetygen i
såväl samhällskunskap som svenska. Uf beslutade
sedan att dessa förslag kunde godtagas för att skickas ut på remiss (man granskar dem och kom5

mer med synpunkter) till alla skolor och rektorer. Och det var en uppgift som krävde lite tankemöda och lite överläggning av presidiet, som du kan se nedan. Man beslöt att arbetsgruppen
skriver skrivelsen och skickar ut den och att Eva sammankallar gruppen för detta.
Nu stod Arena-arbetet på
dagordningen och det blev
Alex tur igen att gå upp i
talarstolen och tala om för de
församlade att presidiet ansåg
att man inte skulle skära ner
på äventyrsdelen eftersom det
då kunde bli så att många
yngre dras till träningsbassängerna istället, med mer
stök där. Presidiet förordade
istället att man kunde skära
ner lite på utemiljön. Vidare
vill man ha öppet året runt,
även på sommaren, att glasskiosken får en mera central placering, samt att det ordnas fler cykelplatser. I samband med presidiets uttalanden om Arenabygget, så fick vi också ta del av SAM:s nämndsgruppsarbete kring
detta kommande stora bygge,
som går lös på c:a 240 miljoner. Här på bilden är det
Filippa Hansson från SAMgruppen som presenterar vad
de sysslat med. De var välinformerade hela gruppen
och gjorde en fin presentation av sitt arbete med hjälp
av bl.a. powerpointbilder.
Adrian redovisade därefter
presidiets möte den 19 februari med politikerna kring barnbokslut och barnchecklistor
och han vill att fler ärenden kommer till presidiet (och därefter
till Uf) för yttranden.
Inför det stundande budgetmötet gick Adrian också igenom blanketten och hur den ska fyllas i. Det är viktigt att kostnaderna preciseras så långt möjligt och även hur mycket av beloppen som skolan
själv kan bidraga med. Projektansökan ska vara presidiet tillhanda
senast den 31 mars !!!
Sist så gick en av våra inbjudna politiker, Ros-Marie Johansson,
upp i talarstolen och bekräftade Ungdomsfullmäktige i deras
engagerade arbete, och hon understödde också förslaget om att
aktiv medverkan i detta arbete ska ge betygshöjning i samhälle/svenska.
Text och bild: Per Eigård, utredn.sekr och koordinator på Social Omsorg
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