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Dagordning
§1

Mötet öppnas

§2

Föregående protokoll
Förgående protokoll godkänns.

§3

Utvärdering Sporlovet 2017
Sportlovet 2017 blev deltagarmässigt en succé. Varje dag under veckan
anordnades någon form av aktivitet för ungdomar. Det gick bland annat att åka
gratis buss till Bygdsiljumbacken, prova på skytte, disc golf och futsal. Det
anordnades också LAN och andra bollaktiviteter. Informationen till årets
Sportlovet hade kommit ut bättre än tidigare. Marknadsföring hade bland
annat skett på ScoolSoft och kommunens hemsida. Att tänka på till nästa gång
något anordnas är att få ut informationen till boendena och lärarna på
Lärcentrum bättre.

§4

Hur är status med projektet i Forum
Projektet avslutas i juni. Vad som händer framöver vet vi inte än. Målet är att få
till någon form av fortsättning av verksamheten i forum. Problem har funnits
med ungdomar som inte har tagit vara på chansen att kunna hålla cafeterian
öppen p.g.a. nedskräpning i korridorerna och skadegörelse.
Det kommer en fråga från elever på Lärcentrum om varför de inte får gå och
handla i cafeterian. Ibland hinner dem inte äta någon frukost innan de åker till
skolan och att kunna ha möjlighet att handla en macka skulle vara toppen.
Eftersom detta är en fråga som berör verksamheten i skolan uppmannas
eleverna att på nästa elevråd lyfta denna fråga med den nya rektorn som sedan
får ta den med sig för vidare diskussion.
Ungdomarna anser också att tryggheten i Forum har blivit lite bättre efter att
caféterian har kommit igång.
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§5

Datorer 1-1

Eleverna på Lärcentrum ställer frågan om varför dem inte har inkluderats i 1-1 satsningen.
Tillsammans med lärarna på Lärcentrum påtalar de vikten av datorer även till eleverna på
Lärcentrum. Datorer anser dem skulle höja undervisningsnivån avsevärt. Det skulle bidra till
att det blir lättare att lära sig svenska men också öka möjligheten till läxhjälp under kvällstid.
1-1 satsningen har just slutförts där eleverna på högstadiet fick sina datorer senaste hösten.
Innan dess har datorer delats ut till elever på lågstadiet och mellanstadiet och nu finns inga
mer pengar avsatta.
Kommunen tar med sig frågan för vidare diskussion till hösten. Vi har nu byggt ut till hela
grundskolan och får diskutera fortsättningen. Dessa inköp är något som ska tas i
investeringsbudgeten. Lärcentrum uppmanas att under tiden lyfta frågan tillsammans med
ny rektor och diskutera på vilka sätt man vill använda datorer i verksamheten och vilka
vinningar man ser med det.

§6

Sommarjobb

Eleverna på Lärcentrum ställer frågan om de också har möjlighet att ta del av kommunens
sommarjobb. De behöver också tjäna pengar.
Är man inskriven på ett HVB-hem har man rätt att söka sommarjobb. Prio 1 är åk.9 och
prio.2 är gymnasielever i åk.1 men det finns en särskild skrivelse som öppnar upp
möjligheten för dem som är inskriven på ett HVB-hem att också söka sommarjobb.
Som det ser ut just nu så kommer alla som söker kunna få ett sommarjobb.
§7

Bal 2 juni + Skolavslutning 14 juni.

Balen arrangeras den 2 juni. Arrangemanget ligger på Fritidsgårdarnas verksamhet och ett
första planeringsmöte kommer att hållas med ungdomar och ledare i början på maj.
Ungdomar som är intresserad att delta i planering inför kommer få möjlighet till det. Någon
specifik budget för arrangemanget finns inte avsatt utan det lyfts från befintliga anslag.
Skolavslutning är den 14 juni. Tanken med årets skolavslutning är att kunna erbjuda någon
form av arrangemang för både stora och små under kvällen. Det jobbas på att tillsammans
med föreningar kunna erbjuda en trevlig aktivitetskväll.
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§8

§8

Ungdomsrådets övriga frågor

-

Utomhusmiljö
o Trädgårdsmästaren jobbade på en ansökan till Boverket om medel
för att rusta upp utomhusmiljön kring skolgården på Tundalsskolan.
Hon är däremot just nu mammaledig så vi har ingen
statusuppdatering på vart detta står.
o När snön smält bort kommer arbetet med Broarnas Park att
fortsätta och etapp 1 färdigställas. Redan idag används skateparken
flitigt både dag och kvällstid av ungdomar.

-

Inköp nya biljardköer till fritidsgårdar
o Lyft frågan med fritidsledarna på gården eller med någon av
ungdomarna i gårdsrådet om att ta frågan vidare. En liten
investering som absolut kan göras men vi måste veta vilken gård det
avser. Ett nytt biljardbord är prioriterat för Bygdeås del.

-

Aktiviteter på fritiden som elever från HVB-hemmen kan delta i och blir
kallade till.
o Elever från HVB-hemmen är lika välkomna att delta i samma
aktiviteter som alla andra. Utskick med affischer på kommunala
aktiviteter läggs ut på SchoolSoft och kommunens hemsida.
Information brukar också skickas ut till HVB-hemmen. För att se till
att informationen verkligen går fram önskar Lärcentrum också få ta
del av informationen för att hjälpa till att sprida det.

§9 Nästa möte
Nästa möte planeras till början av september.
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