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Närvarande: Adam Mattsson (Thorén Framtid), Johannes Conradsson & Ludwig Fagerström
(Österslättskolan), Amanda Fagerström, Jacob Clarin & Kajtaz Muslija (Väggaskolan)
Paul Hedlund, Per-Ola Mattsson, Jenny Andersson, Kenneth Svahnberg, Tommy Persson, Martin
Åsman, Charlott Lorentzen, Gertrud Ivarsson, Annika Westerlund, Elin Petersson.

Elevråd och organisation
Martin Åsman Verksamhetschef grundskola beskriver kort deras arbete som pågår gällande att ta
fram riktlinjer för arbetet i skolorna för ökat elevinflytande. Detta är ännu inte klart utan just nu
finns det endast ett utkast. Patrik håller i delen som rör gymnasieskolan och där är oklart hur långt
detta har kommit. Det är viktigt att det fungerar i samtliga områden och att det finns en tydlig
struktur för hur arbetet som elevinflytande och elevråd/kår ska läggas upp. Syftet är att elever ska
kunna påverka beslut i skolan och påverka sin egen skolgång och vara medvetna om vad
exempelvis skollagen säger om elevinflytande.
Rektorn ska vara den funktion som håller i arbetet. Det ska vara tydligt att det finns vuxna på
skolan som tar ansvar för att tid och resurser avsätts för verksamheten. Elevernas inflytande ska
öka med elevernas ålder. Innan påsk ska detta vara klart enligt Martin.
En diskussion förs om elevskyddsombud och vilken roll dessa har? Vilken kunskap har dessa
elevskyddsombud i dag och vilken utbildning har de. Vilken betydelse har arbetsmiljölagen för
deras arbete? Martin uppmanar deltagarna i elevråden att bjuda in honom på besök.
Diskussion kring den psykosociala arbetsmiljön. Den är väldigt viktigt håller rådet med om men
upplever att det kan vara svårt att nå de som mår dåligt. Hur arbetar vi förebyggande för att elever
inte ska må dåligt i skolan? Viktigt att det finns en tydlig struktur och plan för detta arbete menar
Jacob. Inte endast i klassrummet utan också utanför.
Inför nästa ungdomsråd ska ett utkast finnas framtaget på riktlinjer, för ungdomsrådet att titta på.
Detta tas med som en punkt på nästa dagordning.
Hur kommunicerar vi med unga på bästa sätt?
Tommy Persson är inbjuden till mötet för att nyttja ungdomsrådet som en referensgrupp kring
vilka kanaler vi bör använda? Hur når vi unga i dag med evenemang och aktiviteter?
Förslaget är att eventuellt en app skulle kunna utvecklas på många olika sätt. Ungdomsrådet är
positiva till idén och tror som vi att det skulle vara ett bra sätt att få en samlad bild över vad som
finns att göra i kommunen.
Det finns en del frågor att arbeta vidare med som hur skulle detta kunna fungera rent praktiskt?
Kostnader kring detta, vad ska den innehålla, tilltalande för unga, enkel, notiser!
Tommy tar nu på sig att bjuda in en person som kan visa lite exempel på hur det skulle kunna se
ut. Vi sätter detta som en punkt på nästa mötes dagordning.
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