KUR Kommunala ungdomsrådet
Minnesanteckningar 24/02 2020
Tid: 16:00-17:30
Plats: Årydsalen
Närvarande:, Jenny, Nathalie, Nellie, Ebba, Victor, Elisar, Johannes, Magnus, Samuel och
Maja, Lova, Adam och Per-Ola
Frånvarande: Mats, Albin.
1. Magnus Persson, Fastighetschef hälsas välkommen
- Frågor kring fastighet/skola
Ungdomsrådet lyfter sina frågeställningar och resonemang förs kring dessa.
Securitas har fått i uppdrag att göra ökat antal ronderingar för att minska
skadegörelse i områden kring skolor som har varit extra utsatta.
Projekt Tryggare skola pågår och Österslätt har varit en pilotskola i Karlshamn. Här
ser vi över den fysiska och miljön både inne och utanför skolan för att kunna göra
förändringar som bidrar till en tryggare skola. Även psykosociala faktorer undersöks.
Lova har varit delaktig i arbetsgruppen på Österslätt.
Skåp i omklädningsrum på Österslätt har varit trasiga en lägre tid. Detta är viktigt för
att eleverna ska kunna låsa in sina saker under Idrotten. Flera stölder har skett under
idrottslektionerna då flera elever har blivit av med exempelvis hörlurar. Nu har
skåpen blivit lagade men just när saker förblir trasiga en längre tid så visar forskning
att benägenheten till ökad skadegörelse ökar. Det har därför visat sig vara extra
viktigt att klotter och annan skadegörelse åtgärdas omgående.
Magnus berättar om ett nytt system som är på gång där skadegörelse kan
rapporteras in och följas upp på ett enklare och förhoppningsvis bättre sätt. En
polisanmälan görs alltid vid kännedom om skadegörelse.
Orsaksanalys är viktig – vad säger lägesbilden?
Jenny menar att vi även behöver tänka kring hur vi kan förändra människors
beteenden. Vilka är det som står för skadegörelsen, krossar rutor på skolor, kastar
ägg eller eldar. Att arbeta med ungdomar som är i högrisk för att begå brott är därför
avgörande för att bryta ett framtida utanförskap och sociala problem längre fram i
livet.
Ungdomsrådet diskuterar kameraövervakning och menar att det finns både fördelar
och nackdelar med det. Samuel menar att det kränker integriteten och bidrar till att
man hela tiden känner sig övervakad. Fördelen är att det skulle kunna försvåra
möjligheten att begå brott i och utanför skolans miljö. Det är en ganska omfattande

process med ansökan till Länsstyrelsen för att få sätta upp kameror. Det krävs att
skolan har stora problem med skadegörelse eller brottslighet för att detta ska
beviljas.
Ungdomarna lyfter problemen med temperaturreglering, och varför är det så stora
skillnader mellan vissa rum och lokaler på skolan. Hur rapporterar vi in dessa
avvikelser? Det ska/kan rapporteras in via lärare och annan personal på skolan.
Diskussion om det är möjligt med det nya systemet att göra felanmälan möjlig även
för elever. Magnus menar att det borde vara möjligt och att ett alternativ skulle
kunna vara att elevråden får tillgång till en inloggning.
Hur kända är rutiner för felanmälan bland personal på skolan? Kan detta förtydligas?
Möjlighet finns att felanmälan görs via webben, då hamnar felanmälan i service
center. Frågan vart det hamnar sen diskuteras och det undersöker vi till nästa gång.
2. Återkoppling från föregående möte

3.
-

-

Återkoppling från Maja kring hur matråden fungerar på Norrevångskolan. De har
en bra struktur även där men det behöver bli mer känt för andra elever att det
finns ett matråd och att eleverna kan inkomma med synpunkter dit.

-

Lova återkopplar kring matråden, samma struktur för Österslätt som för
Stenbacka. Lova läser upp reglerna som är detaljerade. Det pratas för lite om vad
som sägs och görs på matråden. Vem ser till att minnesanteckningarna kommer
ut? Kan läggas ut på webben? Det undersöker vi.

Planering inför kommande möten
Stadsbyggnadskontoret bjuds in den 16/3
Workshop med fritidsgårdsverksamheten 20/4
Utbildningsförvaltningen bjuds in att diskutera elevinflytande 25/5

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

Representanter på Stenbackaskolan lyfter starka önskemål om att skolsköterska får
mer arbetstid på skolan. Ungdomsrådet beslutar sig för att även bjuda med Petra
Gagner som är Verksamhetschef för strategiska elevhälsan vid det tillfälle som Tomas
och Sofia är inbjudna från skolledningen.

5. På gång i kommunen
Adam lyfter framtidens ungdomsverksamhet. Det har inom fritidsverksamheten varit
en hel del förändringar och det har precis börjat sätta sig nu. Det kommer att bli en

hel del utvecklingsmöjligheter framöver och där vill ledningen för
fritidsgårdsverksamheten tillsammans med personal göra ungdomsrådet delaktiga i
utvecklingen. Något som det just börjat med är något de kallar för unga ledare. Detta
innebär att en ungdom kan bli ledare och hålla i en grupp för andra i ett ämne de
själva tycker är roligt och kan. Detta kan vara i stort sett vad som helst menar Adam.
Ungdomsrådet vill gärna vara delaktigt så rådet beslutar att Adam och Malin får tid
att arbeta med rådet den 20/4 kring att tänka visionärt.
6. Övrigt

Minnesanteckningar av Jenny Andersson, Folkhälsostrateg

