KUR Kommunala ungdomsrådet
Minnesanteckningar 22/01 2020
Tid: 15:30-17:00
Plats: Hällerydssalen
Närvarande:, Jenny, Nathalie, Ebba, Victor, Elisar, Johannes, Magnus, Albin, Samuel och
Maja, Lova och Per-Ola
Frånvarande: Mats, Charlott, Julius, Nelly.

Välkomna till årets första möte med ungdomsrådet.
1. Återkoppling från föregående möte
Skolmat och matråd
Jenny har undersökt under matråden fungerar på bland annat Stenbackaskolan. Matrådet
genomförs på ett mycket strukturerat sätt i Asarum. Nedan följer en beskrivning av deras
kallelse inför matrådet.


1-2 representanter från varje klass väljs i god tid.


Innan matrådet ska synpunkter från klassen diskuteras, ex på
klassråd/mentorstid.

Punkter som bör diskuteras i klassen är: måltidsmiljö, trivselregler och
matsedel. Både positiv och negativ feedback är välkommen liksom övriga frågor.

Matrådsrepresentanten framför sedan vad klassen kommit fram till på
matrådet.
Info om matråd
Nedan text är hämtad från Kostenhetens broschyr: Riktlinjer för måltidsverksamhet inom
förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola.

Barn-/elevinflytande
Matråd skall finnas vid varje förskola/skola och träffas minst en gång/termin.
Förskolechef/rektor är ansvarig. I förskolans matråd ska det ingå förskolechef, måltidschef
och förskolepersonal. I skolans matråd ska det ingå rektor, måltidschef, skolsköterska,

skolpersonal och elever. Återkommande punkter som bör tas upp är måltidsmiljö,
trivselregler och matsedel. Protokollen från skolans matråd tas upp på klassråden.
Även det senaste protokollet bifogas minnesanteckningarna för att visa på vilka synpunkter
som lyft av eleverna i matrådet.
Efter denna återkoppling så blir det en diskussion kring hur det fungerar på de övriga
skolorna och Lova och Maja får i uppdrag att undersöka detta inför kommande möte den
24/2. Ta kontakt med ansvarig person och be om anteckningar, mötesplan för rådet om det
finns ett.
Väggarinken
Jenny har haft kontakt med fritidsenheten och Väggarinken är nerlagd och kommer som det
ser ut i dagsläget inte att ersättas. Istället hänvisar politiken till den stora satsning som nu
görs på Jössarinken i stället. Konstis är inte heller aktuellt.

2.
-

Planering inför kommande möten
Fastighetschefen bjuds in till nästa möte som är den 24/2
Stadsbyggnadskontoret bjuds in den 16/3
Kultur och bibliotekschefen bjuds in till den 20/4 för att diskutera framtidens
bibliotek
Utbildningsförvaltningen bjuds in att diskutera elevinflytande 25/5

3. Förslag och/eller input från klassen- stående punkt
Frågor kring skadegörelse lyfts i rådet och ungdomarna(och vi andra) tycker att det är
mycket tråkigt när det förstörs på kommunens skolor. Det känns inte trevligt att
mötas av klotter och krossat glas. Det är viktigt att försöka arbeta förebyggande kring
detta och gruppen diskuterar om kameraövervakning skulle göra att det kändes
tryggare och att denna typ av skadegörelse skulle minska, vilket flera i gruppen tror.

Representant från Väggaskolans elevkår informerar om att elevkåren riskerar att
läggas ned då de inte anser att de har rätt förutsättningarna att driva arbetet vidare
på skolan. Frågan kommer omgående att lyftas i relevanta forum före veckan är slut.
Ett projekt som syftar till att minska matsvinnet pågår på Väggaskolan och detta har
enligt eleverna resulterat i att det lämnat tallrikar med mat på i matsalen i stället då
det inte längre finns möjlighet att kasta den mat man inte orkar äta upp. Detta var
troligtvis inte tanken och eleverna tycker att det ofta känns lite stökigt och onödigt
att personal ska gå och plocka undan tallrikar nu i stället.

4. På gång i kommunen
Politiken lyfter utvecklingen av det nya området i Janneberg som är under utveckling.
Jenny berättar att hon haft en diskussion med stadsbyggnadskontoret om hur en bra
samrådsmodell skulle kunna utvecklas för att barn och unga på ett enkelt sätta ska
kunna ge synpunkter i processer som rör tex plan, bygg och exploatering.
5. Övrigt
Flera ungdomar lyfter att det är kallt i skolorna på vissa platser och har en del andra frågor
kring skolan som fastighet. Ungdomsrådet beslutar därför att bjuda in fastighetschefen till
nästa möte den 24/2 kl 16:00.

- Nästa möte 24/2-20

Minnesanteckningar av Jenny Andersson, Folkhälsostrateg

