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Elevernafick fördela
150 000
YSTAD

kronor

 

Närungdomsfullmäk-
tige påtisdagen skulle
fördela 150 000 kro-
nortill olika skolpro-
jekt gick46000kro-
nortill Frialäroverken
ochskolans Stock-
holmsresa.

Av tolv olika förslag som

hade skickats in till ung-
domsfullmäktiges presidi-
um fanns det finansiering

till åtta. Alla de projektsom

presidiet hade föreslagit
fick till slut sina pengar.

Störst pott gicktill Fria lä-
roverkensom beviljades 46

000kronorför en studie-
resa till Stockholm inklu-

sive besök hos riksdag och
regering. Det är den hittills
största summa som ung-

domsfullmäktige beviljat.

—- Jag har själv aldrigvarit
i Stockholm och det är en

dröm att fåkommadit- det

är en dröm för hela skolan,
säger Sammy Voss som re-

presenterar Fria Lärover-

keniungdomsfullmäktige.

Pengarna kommer många
elevertill del då studieresan
planeras för fleraav skolans
årskurser.
Före ungdomsfullmäkti-

ges möte hadealla försla-

gen gåtts igenom. De skolor
som inte hade fått medel
hade underbudgetdebatten
möjlighet att begära ordet
och argumentera för ett an-
nat förslag.

Mötet leddes av den ordi-

narie kommunfullmäktige-
ledamoten Anja Edvards-

son(S).

— Det ar en 4ra. Jag far
tänkalite extra på att det är
en annan målgrupp. Jag 

Sammy Vossfrån Fria läroverken tackade ungdomsfullmäktige efter att de hade fått en

rekordstor summaför en studieresa. FOTO: NILS SJÖHOLM
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måste vara tydlig så att alla
hänger med, sägerhon inn-

an mötet.

Det blev bara debatt vid ett

tillfälle. Västerportskolan

hade föreslagits få 30 000

kronor för en aktivitets-

dag. De pengarnaville både

Kunskapsskolan och Back-
askolan ta del av för egna

Ungdoms ullmäktigehadesammanlagt150° =

:000kronorattfördela.Defick intolvförslag.
Presidietföreslogattåttaavdemskullebevil-|

jas pengar. I slutändanblev det enligtpresidi-
etsförslagochföljandeskolor fick pengar.=
Frialäroverken:46000kronor fien—_ee |

IVillaMyRegementet:9S00kronotförstudie-

en100000kronorförentea
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projekt inom hälsa, mång-
fald och för att motverka
mobbning.

—- Pengarnaräckerju inte

till allt. Vi prioriterar för-
slag somhandlaromdemo-
krati och så tittar vi lite på

vilka skolor som har fått
pengar tidigare. Det ska
ocksåvaranågotsomkom-
merfrån eleverna själva och

it ildingaktivitet iiiSnoge im =
Edvinshem:15000 kronorföräktivitetsdad

"POI an:30000föraktivitetsdag.

4 Köglägeleoskolis13.000 kronorférvarmbad
ochkallprat - aktivitet:förattEON ÅR

 

besökpåYstad djurpark.

 

sar

  

 

inte något som lärarna har
fåttdem att skriva, sägerJo-
nathan Nilsson, ordförande
i ungdomsfullmäktige.
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Carl Johan Engvall
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c¢j.engvall@ystadsallehanda.se


