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Minnesanteckningar Ungdomsrådet 
 
Tid: Den 3 sep 2019 klockan 15:30-17:00 
Plats: Årydsalen  
 

Närvarande: Per-Ola Mattsson(S), Mats Dahlbom(S), Charlotte Lorentzen(Mp) och Jenny 

Andersson, Folkhälsostrateg. 

Johannes Conradsson(Väggaskolan), Elisar Albuhaisi(Stenbacka), Ebba Svensson(Stenbacka), Natalie 

Nilsson Jurovaty(Stenbacka), Maja Engkvist(Norrevång),Nelly Karlsson(Thoréns framtid) och Victor 

Andersson(Österslätt). 

Frånvarande: Samuel Stenfelt(Norrevång), Albin Jensen(Thoréns framtid), Adam 

Risberg(föräldraledig) och Julius Svensson(M), Magnus Gärdebring(M)  

Samtligas hälsas välkomna och vi tar en snabb presentationsrunda då vi har Frida L, studerande från 

Lund med oss vid mötet. 

 

1. Uppföljning Instagram 
Det är svårt att få nya följare. Ungdomsrådet bestämmer sig för att testa andra sätt att marknadsföra 

Instagram. Affischer och tv skärmar som finns på skolorna(Jenny tar fram ett förslag). Förslag är även 

att be lärare att få skriva på whiteboardtavlan i skolan. Skicka affischen till Johannes när den är klar 

så ska han fråga om elevkåren kan marknadsföra den. 

 
2. Vad är viktigast för dig just nu? Laget runt  

Maja, Ingen plats att träna handbollen nu. Flickor 14 Mörrum. Får åka till Svängsta. Kräver bil, funkar 

ej med buss. Fullbokat? Mats ställer frågan till Thomas på fritid. Sen får vi se om vi bjuder in. 

Victor, Inget särskilt just nu. 

Ebba, Bra med busskorten. Vi tar del av utvärderingen.  

Natalie, Inget särskilt just nu. 

Johannes, tar upp frågan i elevkåren. Nästa möte busstider kring skoltider. Blekingetrafikens 

trafikplan ute u.  

Elisar – fortsättning vid nästa tillfälle. 

Nelly, fortsättning vid nästa tillfälle.  

(ej närvarande) Samuel, fortsättning vid nästa tillfälle. 
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(ej närvarande) Albin¸ fortsättning vid nästa tillfälle. 

3. Förslag och/eller input från respektive klass 

 Konstgräs på laxvallen  

 Paddel och beachhandboll i Mörrum  

 Mer profiltid, detta har förändrats på vissa skolor från 80 till 60 min varför? Fundera om vi 

ska vi bjuda in någon som kan svara på detta från skolan 

 Inte jämlikt, vissa skolor främjar hockey som profiltid men drar ned på ridprofilen 

 Schema som är för snäva tidsmässigt, mycket lite tid att ta sig emellan olika platser. Mycket 

diskussion kring detta. Jenny ber ungdomarna lyfta denna typ av frågor i elevrådet om 

möjligt. 

 

4. På gång i kommunen  

 

5. Övrigt 

 

 Det går inga bussar som passar om eleverna vill nyttja den läxhjälp som erbjuds i skolan. 

Stäm av detta med Per tf rektor på Norrevångskolan 

 Ungdomsrådet lyfter även hur viktigt det är att de får inflytande i att planera prov osv 

 

Uppföljning: 

 Förbereda ett pass till nästa möte kring psykisk hälsa och skola, bjud in Matthias och/eller 

Marie.  

 Hur kommer det sig att profiltid ser olika ut på olika enheter? 

 
 
Höstens möte äger rum i Årydsalen 
 
8/10 kl 15:30 
12/11 kl 15:30 
17/12 kl 15:30 
 
Minnesanteckningar Jenny Andersson, Folkhälsostrateg 

 
 
 


