Minnesanteckningar KUR 8/3 2018
Tid: klockan 15:30-17:00 Plats: Årydsalen
Närvarande: Johannes Conradsson & Ludwig Fagerström (Österslättskolan), Amanda Fagerström,
Jacob Clarin, Minna Rajko & Kajtaz Muslija (Väggaskolan)
Paul Hedlund, Per-Ola Mattsson, Jenny Andersson, Kenneth Svahnberg, Martin Åsman, Jenny
Andersson, Patrik Håkansson.
Presentation av närvarande i dag.
App för unga
Andreas från Appsales är inbjuden för att visa förslag på hur kommunen skulle kunna arbeta med
en app för att kommunicera och nå ut med information och händelser för unga?
Andreas från Appsales visar på olika exempel på appar och presenterar deras verksamhet. Exempel
visas på hur vi kan samla allt på samma ställe. Vi rekommenderas att börja i det lilla med få
funktioner, och istället utveckla appen efter hand.
Nedan följer kommuner som har arbetat på liknande sätt för att nå unga. Rådet får i uppdrag att
titta på de olika apparna tills nästa möte.
Tidigare har studiebesök gjorts hos bland annat Ystad kommun genom fritidsgårdarnas
verksamhet. Är detta något som vi bör gå vidare med?
Ungdomsarenor i Linköping
Ungdomens hus i Ystad/kultur
Ung JKPG
Ale kommun, ung i Ale
Andreas återkommer till Jenny med mer information.
Riktlinjer för ökat elevinflytande
Martin Åsman och Patrik Håkansson presenterar sitt förslag på riktlinjer för ökat elevinflytande.
Riktlinjerna är övergripande och har bifogat minnesanteckningarna. Per-Ola ställer frågan kring det
demokratiproblem som kan komma att uppstå då gymnasieskolan har elevkår. Elevkåren har
endast 20 % av eleverna i kåren. Hur säkerställer vi inflytande för elever på gymnasieskolan i dess
helhet? Rådet lyfter det elevforum som också finns på Väggaskolan, och hur är det med
gymnasiesärskolan, bjuds elever in därifrån också? Det är inte helt enkelt på Vägga då rektorerna då
får ha kontakt med både elevkår och elevforum. Ungdomsrådet beslutar att riktlinjerna ska sändas
ut på en remissrunda inom utbildningsförvaltningen.
Uppföljning Play/ce (skjuts fram tills nästa möte)
Övrigt
En trygghetsvandring äger rum den 14/3 kl 19:30 tillsammans med brottsförebyggande rådet.
Minna, Amanda och Jacob anmäler sig. Viktigt att få unga människors perspektiv på trygghet i
stadens centrum.
Nästa möte hålls på Stenbackaskolan den 4/4 kl 16:30. Önskar någon åka tillsammans med oss
som arbetar i rådhuset så går det bra att anmäla detta till Jenny Andersson.

