Anteckningar
Anteckningar Ungdomsrådet
Tid:

26 januari kl 13.00-14.30

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:

Max Nonnen, Karlfeldt

Rasmus Engstedt, Karlfeldt

Julia Larsson, Karlfeldt

Nora Lassila, Karlfeldt

Olof Peterson, Johan-Olov

Mattias Hägg, Johan-Olov

Ellen Hägg, Johan-Olov

Emil Hultman, Åvestadal

Elicia Eritz, Åvestadal

Filmon Yaos, Domarhagen

Maryam Alshareefi, Karlfeldt

Bengt Albertsson, Utredare

Malin Grimfeldt, Sekreterare

Åke Malmgren Evaldsson, IKTsamordnare

Ärenden:
Mötets öppnande
Genomgång av dagordning
Dagordningen godkänns
Närvaro
Godkänna anteckningarna från Ungdomsrådet i november
Anteckningarna godkänns
Teamsmöte, regler påminns
▪
▪
▪
▪

Om du sitter i lugn miljö kan du ha mikrofonen igång
Ha gärna kameran på, så att vi kan se varandra!
Vi tar 5 minuters- pauser efter ca 50 minuter, rör på dig, gå på toa, hämta något
att dricka!
Säg till innan du lämnar mötet, viktigt för närvaro och arvode!

Valborgsmässohäng- genomföra eller ställa in
Efter mail från Emil Lantz-ABF tror vi inte att det är möjligt att genomföra Valborgshäng.
Ungdomsrådet beslutar sig för att skjuta detta evenemang till hösten. Malin avbokar Avesta

Sida 2

Parken till Valborg. Alternativ är att anordna en helt drogfri Inspark vid skolstart eller en
drogfri Halloweenfest.
Medborgarförslag: Obligatoriska skolbesök till Avesta Art, med centralt betald
buss. Max och Ellen – har skrivit en grund som rådet tillsammans godkänner. Lite
finjusteringar görs innan ordföranden och vice ordförande skriver under och skickar in.

Elevdatorer till varje elev i högstadiet och gymnasiet
- gäst Åke Malmgren Evaldsson
Möjligheterna till dator för varje enskild elev i högstadiet. I gymnasiet har alla
program utom 4, en till en dator. I högstadiet finns det ca 820 elever i Avesta kommun
idag. Tekniskt sett skulle det gå. Alla skolor har gemensamma datorer, som enligt Åke
används rätt flitigt. 128 datorer på 320 elever finns på Domarhagen idag. Om elever
får egna datorer så kan det leda till mindre skadegörelse, men däremot kan det ske
fler olyckor med datorerna som ska flyttas mellan hem och skola.
En i ungdomsrådet frågar om vilken utbildning pedagoger får i office-paket mm.?
Åke svarar att det skulle behövas ytterligare en IKT pedagog. Det märks hos en del
pedagoger att de saknar kunskaper om programmen vi har. Om det blir en till en
dator behöver det finnas kunnig personal.
Nästa möte med politiker: Finns det något Ungdomsrådet vill ta upp?
Hur blir det med Google?
Är det några planer på att bygga nya bostäder?
Hur går det med den visionära stadsplanen för Koppardalen, med tanke på det usla
omdömet i radion?
IKT-utbildning för pedagoger, skulle återigen behövas 2 ikt-samordnare.
Kommande Ungdomsråd i år: 16 februari- politiker m.fl. bjuds in, 23 mars- Fairtrades
styrgrupp i Avesta bjuds in, 20 april- politiker m.fl. bjuds in, 25 maj
31 augusti, 21 september- politiker m.fl. bjuds in, 19 oktober, 16 november- politiker m.fl. bjuds
in och 14 december. Fridolinsalen är bokad för samtliga möten, om vi tillåts träffas på en och
samma plats, trots pandemin.
Alla i Ungdomsrådet noterar dessa datum och lägger in i sina kalendrar.

Nästa möte: 16 februari kl 13.00 med politiker, Jerker Olofsson, Ylva Åkerberg och Åke
Malmgren Evaldsson. Troligtvis Teamsmöte.

Övriga frågor: Hur löser vi ungdomsrådströjorna? Malin skickar tröjor med
internposten till alla i Ungdomsrådet.
Lägga ut på Ungdomsrådets instagram: Visa upp nya tröjorna och sedan att
Valborgshäng är inställt!

