KUR Kommunala ungdomsrådet
Dagordning för möte den 02/04 2019
Tid: klockan 15:30-17:00
Plats: Årydsalen
Närvarande: Mats Dahlbom(S), Charlotte Lorentzen(Mp) Julius Svensson(M), Jenny Andersson,
Folkhälsostrateg, Adam Risberg, fritidsledare, Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildning.
Johannes Conradsson(Väggaskolan), Elisar Albuhaisi(Stenbacka), Ebba Svensson(Stenbacka), Victor
Andersson(Österslätt) Lukas Berntsson(Fria Läroverket) Samuel Stenfelt(Norrevång) och Maja
Engkvist(Norrevång). Albin Jensen(Thoréns framtid), Nelly Karlsson(Thoréns framtid),
Frånvarande: och Per-Ola Mattsson(S), Magnus Gärdebring(M) Natalie Nilsson Jurovaty(Stenbacka),

1. Uppföljning sedan föregående möte
2. Arbetet med elevinflytande
Patrik berättar att en utbildning planeras för elevråden på
högstadieskolorna. Rektorer har även fått i uppdrag att utse
stödpersoner som kan vara delaktiga i arbetet kring ökat elevinflytande.
Ett utvecklingsarbete pågår även för att elever som få ett ökat inflytande
i undervisningen.
Kan ungdomsrådet få ta del utav protokollen som förs på elevråden i
skolorna? Patrik säger ja.
Jenny lyfter frågan med respektive rektor och i framtiden kan en rutin
skapas (i samråd med skolan) för att få protokollen skickade till
ungdomsrådets samordnare.
Är innehållet intressant för allmänheten? Bör det i sådant fall läggas ut
på samtliga skolors hemsidor.
Ungdomsrådet lyfter att vi inte riktigt vet hur det fungerar på gymnasiet.
Jenny stämmer av med Per T som är verksamhetschef kring hur det ser
ut.
3. Trygghetsvandring

Johannes berättar om trygghetsvandringen. Det var första gången som
det genomfördes en trygghetsvandring i Asarum. Minnesanteckningar
från vandringen bifogas separat.
Förslag är att bjuda in Anna S som är trygghetssamordnare i kommunen
för att lyfta trygghetsfrågan i ett större perspektiv.
Ytterligare ett förslag är att bjuda in Kikki D, kommunpolis för att
diskutera trygghet och hur polisen och ungdomsrådet kan samverka.
Ytterligare ett förslag är att ha fokus på bemötande och värdegrunder i
skolan som arena. Vad kan vi göra för att förbättra miljön i skolan. Både
psykosociala och fysiska. Levnadsvaneundersökningen visar att flera
ungdomar upplever en stress och vi skulle vilja arbeta kring hur denna
kan minska.
Kan vi bjuda in Marie H, Petra G och Matthias H till höstens första möte?
Ungdomsrådet resonerar kring hur duktiga är de på att planera sina
studier samt hur vi kan bli bättre på att planera, studieteknik?
Det är en förutsättning att alla elever få lära sig hur de på bästa sätt kan
planera sin studietid. En del tycker att det fungerar bra, andra tycker att
det är orimligt mycket bitvis. En del har fått utbildning i studie teknik och
andra inte. På vissa skolor finns öppen dörr, studieverkstad eller liknande
och kanske är det viktigt att lyfta in fokus på stöd i planering där.

4. Instagram som arbetssätt
Vid föregående möte beslutades att ungdomsrådet skulle starta en
Instagram får att nå ut till fler ungdomar samt få input, marknadsföra sig
mm. Ett konto är ny startat och de ska påbörja arbetet att nå fler och få
fler ungdomar att följa ungdomsrådet.
Bjuda in kommunikation som stöttar och inspirerar.
Ska vi ha någon som är huvudansvarig för Instagram?
Ska ungdomsrådet ha en egen mailadress?
5. Övrigt
Nästa möte 14/5 15:30-17 Årydsalen

