
 

 

 

 

KUR Kommunala ungdomsrådet  

Minnesanteckningar 17/12 2019 

Tid: 16:00-17:30  

Plats: Årydsalen 

 

Närvarande: Charlotte, Jenny, Samuel, Johannes, Maja, Natalie, Ebba, Victor, Elisar, Nelly 

och Lova. 

Frånvarande: Per-Ola, Julius, Albin, Magnus och Mats. 

  

Välkomna till höstens sista möte med ungdomsrådet.  

Lova Malmros hälsas välkommen som ny deltagare i ungdomsrådet. Vi kör en 

presentationsrunda av vilka deltagare som sitter i ungdomsrådet samt när rådet startades samt 

syfte. 

1. Uppföljning marknadsföring av rådet - Bildtagning av kommunikation, Daniel hjälper oss 

att ta en ny gruppbild som läggs till affischen som nu är färdig. Lova tar även porträtt och 

frågor ställs till henne separat som sedan läggs ut på kommunens webb likt de 

andra(miniintervju). Jenny lägger till den nya bilden och skickar ut affischerna som syftar till 

att marknadsföra rådet till alla skolor i kommunen. Affischerna sätts sedan upp på lämpliga 

ställen på skolan. 

2. Uppföljningen Trygghetsvandringen av Elisar, Samuel, Johannes  

Johannes lämnar rapport från den senaste trygghetsvandringen. Se minnesanteckningar 

separat. 

Som tillägg till dessa anteckningar lyfts stökigt vid Bolsgården, samt en frågeställning kring 

om det finns wi-fi vid Mörrumskola. Ungdomarna lyfter även att det ofta är stökigt utanför 

Mörrums livs med stora grupperingar av ungdomar och unga vuxna. 

Ungdomsrådet undrar om det blir någon uppföljningsvandring? Jenny stämmer av med Anna 

Sunnetoft som är trygghetssamordnare inför nästa möte. 

3. Förslag och/eller input från klassen- stående punkt. 

Victor lyfter att elevrådet har frågat om ungdomsrådet. Victor har berättat om hur vi arbetar 

och vilka frågor som lyft och skulle kunna lyftas här. Även Maja har gjort det på sin skola och 

de andra deltagarna som även sitter i elevrådet/elevkår på sina skolor uppmuntras till at göra 

detsamma. 



 

 

 

 

Ungdomarna tycker inte riktigt att elevråden fungerar och prioriteras helt på alla skolor. 

Klassråd, ska alla klasser ha innan elevråd men hålls inte alltid. Det händer även ofta att 

elevråden ställs in. Ungdomarna önskar att rektorn hade prioriterat att delta på elevråden, då 

de inte hålls så ofta. 

Skolmaten och caféet är frågor som diskuteras mycket. Förslag på att ha en 

nöjdhetsbarometer(elgiganten) röd, grön, gul) kring hur är upplevelsen av skolmaten i dag? 

Vad uppskattas och inte? Elevinflytande menar ungdomarna. 

Ungdomsrådet beslutar att bjuda in Tina från kostenheten. Eleverna har i Asarum uttryckt att 

de vill ha önskelåda för att kunna önska olika maträtter, men fått nej. ”någon har uttryckt att 

de ska vara nöjda med det som serveras” 

Jenny lyfter detta med Carolina som är rektor på skolan. Vem har ansvar för matrådet, kanske 

frågan kan lyftas på nytt igen. 

Ungdomsrådet beslutar sig för att Sofia Olsson ska bjudas in för att diskutera hur reellt 

elevinflytande ska implementeras. Även Tomas Ringberg bjuds till samma möte under 

kommande år.  

Barnkonventionen behöver lyftas i skolan, ungdomsrådet menar att detta görs i för liten 

utsträckning. Vad innebär det exempelvis för eleverna att barnkonventionen blir lag?  

4. På gång i kommunen  

 Just nu diskuteras placeringen av biblioteket. Vad tycker ungdomarna, ska biblioteket vara 

kvar där det är? Många av ungdomarna tycker att det är bra att det ligger centralt där det finns 

i dag i citygallerian. Johannes lyfter att det klart vore närmre för Väggaeleverna om det 

istället placerades i det nya bygget vid etapp 5 på piren. De kommer fram till att det finns 

fördelar och nackdelar med båda placeringarna, men landar ändå i att det kan generera fler 

spontana besök då det ligger så pass central som vi citygallerian.  

5. Övrigt 

Väggarinken är ju nerlagd, eleverna på Österslätt säger att de inte kommer att få åka skridskor 

längre för att skolan inte har råd att låta eleverna åka till Jössarinken. Bussar måste beställas 

och det måste finns tid och resurser för transport. Många av ungdomarna menar att det borde 

gå att lösa en ny central isyta likt Väggarinken, och de kommer att sakna detta. Jenny 

stämmer av med Thomas och Mats gällande denna fråga inför nästa möte. 

 

Bra jobbat under 2019 samtliga! 

Nästa möte är den 22/1 kl 15:30-17:00 

Anteckningar av Jenny Andersson 


