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Grödinge dialogforum tisdag 24 maj 2016 – Elevdemokrati
och ungas inflytande
Dag och tid

Tisdag 24 maj kl. 12.45

Plats

Malmsjöskolan

Närvarande

Birgitta Mörk (S),
ordförande
Sven-Erik Holm (M)
Rasmus Linusson (V)
Kjell Sjöberg (TuP)
Anders Gustafsson (M)
John Rawley,
områdesutvecklare
Zevgi Zengin,
ungdomsvägledare
Amin Hammami
ungdomsfullmäktige

Ej närvarande

Björn Pettersson (S)
Johanna Hammarström (S)
Kajsa Svärd Bogstedt (S)
Anders Gustavzon (S)
Inger Grönberg (MP)
Nils-Gustaf Gustafsson (C)

Medborgare: 23 män, 20 kvinnor

Minnesanteckningar från dialogmöte på Malmsjöskolan i Vårsta. Mötet riktade
sig till skolelever och ägde rum på lektionstid med två åttondeklasser.
Samtalen fokuserade på ungas inflytande i och utanför skolan.
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Sammanfattning
Eleverna beskrev att mentorstiden tar tid från klassråden och att elevrådet inte träffas ofta.
När klassråden inte fungerar leder det till att elevrådet också fungerar mindre bra.
Flera elever säger att de inte vet vad som händer när ett förslag eller en synpunkt gått till elevrådet. Eleverna berättade också att det inte funnits ett matråd för eleverna under en längre tid.
Under mötet framförde eleverna även synpunkter på att elevens val är för lärarstyrt.
Förslag till utbildningsnämnden:

-

Utbildningsnämnden borde ge Malmsjöskolans ledning i uppdrag att se till att
elevrådet på skolan blir bättre.
Malmsjöskolans ledning måste avsätta mer tid för klassråden.

Birgitta Mörk (S), ordförande
Grödinge dialogforums ordförande Birgitta Mörk (S) berättar om dialogforum och att
syftet med mötet hos skoleleverna är att få möjlighet att träffa skolungdomar.
Presentation av ungdomsfullmäktige
Sevgi Zengin arbetar med att utveckla elevdemokratin och ungas inflytande i
Botkyrka. Hon berättar om arbetet I ungdomsfullmäktige och arbetet med att stärka
elevdemokratin I skolan. I ungdomsfullmäktige kan unga välja att engagera sig i olika
frågor som berör deras vardag, exempelvis skolan.
Eleverna delas in i mindre grupper för att diskutera förberedda frågor.
-Vad är demokrati för dig?
-Finns det demokrati i skolan för er unga?
-Finns det utanför skolan?
-Vad skulle du vilja ändra i Grödinge om du kunde bestämma?
Synpunkter från gruppdiskussioner
Det borde finnas bättre bussförbindelser till och från Vårsta.
Betygsystemet är dåligt.
Det är tätt mellan läxor och redovisningsuppgifter.
Elevrådet på Malmsjöskolan fungerar inte, det är inte bra.
Det finns för få fritidsaktiviteter för unga i Vårsta.
Brosjöbadet borde utvecklas. Det är mycket besökare där så platsen skulle kunna bli
bättre.
Busshållplatserna längs med vägarna 225, 257 och 569 är otrygga.
Den dåliga maten tar inte slut och den goda maten tar slut i matsalen. Inköpen borde
anpassas efter vad eleverna gillar.
Elevens dag är oftast lärarstyrd, det borde vara mer fritt för elever.
Biltrafikanter håller för hög hastighet i Vårsta.
Det behövs mer tid för klassråd.
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Synpunkter från klassråden måste nå det centrala elevrådet på skolan.
Eleverna får aldrig veta när inbjudan till skoleleverna kommer från kommunen, ungdomsfullmäktige eller från andra.
Eleverna saknar förslagslåda i skolan. En egen brevlåda för elevrådet finns inte heller.
Vi är oroliga för att det nya höghuset i Vårsta centrum kommer att påverka fritidsgården som ligger bredvid.
Flera elever vill ha kolsyrat vatten i matsalen.
Elevrådet påverkar inte skolan så mycket.
Det behövs ett matråd på skolan.
Vattnet i Brosjön är inte fräscht.
Eleverna berättar att det är uttalat att eleverna ska få välja en maträtt men i realiteten
är det skolmatsalens personal som bestämmer.
Eleverna vill kunna välja idrott när de har elevens val.
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