Anteckningar
Ungdomsråd
Tid:

13.00-15.00

Plats:

Fridolinsalen

Närvarande:

Julia Larsson, Karlfeldt

Maryam Al-Shareefi, Karlfeldt

Rasmus Engstedt, Karlfeldt

Max Nonnen, Karlfeldt

Linnéa Öberg, Karlfledt

Nora Lassila, Karlfeldt

Mattias Hägg, Johan-Olov

Olof Petersson, Johan-Olov

Felicia Nyman, Domarhagen

Fatema Abdo, Åvestadal

Elicia Eritz, Åvestadal

Malin Grimfeldt, sekreterare

Ärenden:
•

Mötets öppnande

•

Dagordning
Dagordningen godkänns.

•

Närvaro samt vikten av att anmäla om man kommer eller ej.
Man måste anmäla om man kommer eller inte i god tid innan mötet. Om en
ungdomsråding inte kommer, utan avanmälan, kan man göra så två gånger. Efter den
tredje förlorar man sin plats och en ny elev från dennes skola får platsen i rådet. Om en
ungdomsråding inte deltar på ett enda möte under en hel termin förlorar man också sin
plats.

•

Godkänna anteckningarna från Ungdomsrådet i maj
Anteckningarna från maj godkänns

•

Val av ordföranden
Ordföranden gymnasiet blir: Rasmus Engstedt
Vice ordföranden gymnasiet blir: Nora Lassila
Ordföranden högstadiet: Mattias Hägg
Vice ordföranden högstadiet: Felicia Nyman

•

Nya medlemmar- vilka skolor behöver tillsätta sina platser?
Johan-Olov, behöver 2 nya representanter.
Åvestadal, behöver 1 ny representant.
Domarhagen, behöver 3 nya representanter.
Karlfeldt, är fulltaliga + 1
Malin kontaktar högstadierna, så att de kan tillsätta platserna.

Sida 2

•

Lupp
- hur når vi ungdomarna i åk 8 och 2:an på gymnasiet? Hjälp av Ungdomsrådet på
respektive skola? Tidsplan och finplanering.
Mån 4 okt, första lupp-dagen, sista dagen är fredagen 26 november. Nora Lassila och
Malin åker till skolor och träffar klasserna som ska göra Lupp. De möts upp av elever
från Ungdomsrådet på samtliga skolor, som hjälper till med informationen.
-hur återkopplar vi resultatet till alla som svarat på enkäten?
Förslag från Ungdomsrådet är att de får en heldag på ex. Bjurfors, där de går igenom
lupp-svaren och väljer ut några extra viktiga frågor att arbeta vidare med.

•

Kommande Ungdomsråd i år: 20 september- politiker m.fl. bjuds in, 18 oktober, 16
november- politiker m.fl. bjuds in och 14 december. Fridolinsalen är bokad för
samtliga möten. OBS: Mötena i september och oktober är flyttade till måndagar.

•

Nästa möte: Fridolinsalen måndag 20 september kl 13. Med politiker m. fl.

•

Övriga frågor:
▪ De som inte fyllt i papper från kommunen för att delta i Ungdomsrådet skall ta
med sig ett häfte hem.
De som ej fått en Ungdomsrådströja får med sig en.

•

•

Ungdomsrådet tycker att mensskydd ska vara gratis på alla skolor. Gärna inne på
alla toaletter, från mellanstadiet och uppåt. Det finns företag som har
abonnemang för lösningar med skåp med exempelvis tamponger. Dock bör det
finnas både bindor och tamponger. Denna punkt tar vi upp med politikerna vid
nästa möte.

•

Kollektivtrafiken: Nu när skolorna här i centrum har fördelat eleverna stadievis
ställer det till det för de elever som nu bytt från Markus till Bergsnäs, och vice
versa. Ett busskort för dessa elever kostar 300 kr för 30 dagar, då många bor för
nära för att få ett skolkort. Enligt några i ungdomsrådet är det många föräldrar
som upplever att det inte är säkert för deras barn att gå själva till skolan, men
samtidigt tycker de att det är för dyrt med busskort. Ungdomsrådet tycker att de
avgiftsfria bussarna skall återinföras. Ett alternativ till detta är att alla
barn/ungdomar upp till studenten får busskort, så de säkert kan ta sig till och
från skolorna.
Gällande elever från Folkärna och Lund, så bör extra skolskjuts anpassas till
deras skolgång. Denna punkt tar vi upp med politikerna vid nästa möte.

Mötet förklaras avslutat.

