Ungdomsfullmäktige 3 mars 2015

Mingel med politiker och poliser
vid årets första möte
Vilken uppslutning det var vid årets första ungdomsfullmäktige den 3 mars! Som vanligt minglade elever, lärare, samordnare och representanter
från kommunens förvaltningar runt i vår fina
Knutssal. Men denna gång tillsammans med några
av de politiker som är med och bestämmer mycket

LYCKA
TILL!

”Barnchecklistan är jätteviktig”, säger kommunalrådet Kent Mårtensson

av det som händer i kommunen; nämndsordförandena i alla nämnder och kommunalrådet Kent
Mårtensson. Patrik Ahrlin från Polisen var på plats
för att berätta om hur polisen planerar att jobba
i framtiden. Då vill de såklart veta vad barn och
ungdomar tycker!

Ungas åsikter viktiga när
kommunen bestämmer
Kommunstyrelsen har gett Ungdomsfullmäktige i
uppdrag att ta fram en Barnchecklista. Den finns
till för att man ska ta större hänsyn till barn och
ungdomars perspektiv när man tar beslut inom
kommunen.
Kommunalråd Kent Mårtensson besökte Ungdomsfullmäktiges möte och berättade att det är
jätteviktigt för kommunen att få veta vad barn och
ungdomar tycker. Han ser han fram emot att Barnchecklistan nu ska bli klar.
Arbetet med listan är redan igång. En work
shop går av stapeln den 9 april på Ungdomens hus
där både unga och vuxna deltar.

Rapport från skolorna!
Vad har hänt på skolorna sedan senaste mötet? Varje skola får en egen stund att berätta
om vad som har hänt eller är på gång. Alltid spännande att höra, det dyker upp allt från
projekt mot mobbing till inköp av nya fotbollsmål.

Löderup

”Vi planerar för en aktivitetsdag
till våren. Vi vill ha en skateboardramp och rektorn ska undersöka hur man gjort på andra
skolor.”

Änga

”Vi har pratat om vad vi gör
på Ungdomsfullmäktige. Vi ska
även undersöka hur mycket mat
vi slänger genom att väga maten som slängs. Vi har fått nya
fotbollsmål. Det finns mögel i
ett av våra omklädningsrum så
det hoppas vi ska bli renoverat.
Under sommaren ska matsalen
renoveras.”

Backa

Sövestad

Edvinshus

”Vi har haft en innebandyturnering. Vi har också pratat om att
vår skola ska vara parfym- och
tobaksfri. Vi har haft öppet hus
för förskolebarn. Det ska börja
40 nya elever hos oss.”

”Vi fick pengar för att gå på
äventyrsbad och det har vi gjort.
Vi har haft öppet hus på skolan
då vi sålde saker. Det är inför en
klassresa för åk 6.”

Svarte

Sydgym

”Vi har pratat om att det är
trångt i våra omklädningsrum
så att vissa måste byta om mitt
på golvet. Vi har problem med
klotter och har pratat om att ha
tydligare ordningsregler. Vi ska
få nya möbler och växter till vårt
studierum och har beslutat om
en tvärtomdag.”

Köpingebro

”Vi har börjat jobba med ett hälso- och värdegrundsarbete och
har fått besök av bland annat
en hälsostrateg från kommunen
och Seth Ronland som äger ett
träningsföretag i Ystad. Vi kommer att få besök från Stockholm
som ska handla om nätmobbing
och vi kommer även att få besök
av andra från föreningslivet.
Arbetet avslutas vecka 12 med
ett disco.”

Bleke/Östra Västervång Norreport

Kunskapsskolan

”Vi har infört varningar i matkön. Om man inte sköter sig få
man ställa sig sist i kön. Vi kommer också att ha olika färger
på våra strumpor för att visa på
människors lika värde.”

”Vi har pratat om att sex och
samlevnad ska samordnas med
andra ämnen. Ventilationen på
skolan har inte fungerat så bra.”

Villa MY Ystad
”Vi har önskat oss ett nytt wifi
och renovering i Bollen eftersom det är ofräscht. Vi har också
pratat om ordningsregler på
skolan och att vi vill ha frukt på
skolan.”

Vi har pratat om att vi vill ha
nya dukar i kafeterian, att det
är ojämn temperatur i klassrummet, att vi vill ha skyltar till salladerna och att duscharna stängs
av för snabbt. Vi ska också prata
om matsvinn och väga hur mycket mat som slängs.

”Sveriges television har varit hos
oss och vi har lärt oss jättemycket under dessa veckor. Pingisrummen har blivit renoverade.
Niorna är med i Pisa-undersökningen. Vi ska ha en föreläsning
om mobbing på Ungdomens
hus.”

”Vår skolgård ska bli klar i april.
Vi kommer att få gungor och
mjuk matta bland annat. Vi har
haft en vattenskada i skolan
som gjort att vissa har fått vara
i andra lokaler. Vi har också pratat om vad vi ska göra med de
pengar vi fick.”

Som första skola i Sverige arbetar vi med Schools for peace
och non violence. Varje morgonsamling gör vi en övning om det
arbetet. Vi ska också inviga en
vattenkran.

DEMOKRATI ÄR
VIKTIGT!

Nämndsgrupperna
Samhällsbyggnadsnämnden:
Cykelstrategi, bredbandsstrategi
och spontanidrottsplats
Barn- och utbildningsnämnden:
Besök av Erik Gren som är fritidssamordnare i
kommunen.
De hade med hjälp av barnchecklistan granskat
informationen om psykisk ohälsa på www.ystad.
se för att se vad som kan bli bättre.

Från vänster: Ingrid Ek, barn- och utbildningsnämnden, Stefan Malmberg, samhällsbyggnadsnämnden, Mårten Mårtensson, kulturnämnden och Roger Jönsson, socialnämnden.

”Bra att ungdomar engagerar sig”
Från och med den 1 januari har alla kommunens nämnder nya ordföranden och delvis nya medlemmar.
De berättade var och en lite om sina intressen och vad de arbetar med när de inte jobbar för kommunen. Alla berättade att de tycker det är jätteviktigt att barn och ungdomar engagerar sig i demokrati
och debatten.

Tre frågor från polisen
Patrik Ahrlin jobbar med att förbättra polisens
arbete. Just nu ändrar de om i hur de ska arbeta
i framtiden så att det kan göra ett ännu bättre
jobb. Därför vill de ha hjälp från ungdomsfullmäktige genom att få svar på tre frågor. Ämnet engegerade verkligen, och efter livliga diskussioner i
smågrupper kom det flera bra förslag:

FRÅGOR
1. Vilka problem tycker du det finns i Ystad som
påverkar ditt liv negativt?
2. Vad tycker du att polisen ska prioritera?
3. Hur tycker du att polisen ska samverka med
ungdomarna i Ystad?

1. SVAR
•
•
•

Prioritera arbete mot nätmobbing och droger.
Bilar kör för fort och stannar inte vid övergångsställe.
Det känns lite oroligt i Ystad med tanke på de
mord som har skett på sista tiden.

2. SVAR
•
•
•

Jobba mot tjuvar och inbrott.
Stoppa mindre brott så de inte blir grövre.
Rör er mer på stan.

3. SVAR
•
•
•

Polisen ska synas och finnas mer i samhället.
Mer kontakt med yngre.
Starta en hjälplinje om man behöver något.

Kulturnämnden:
Gruppen har varit i Hässleholm och tittat på olika dansföreställningar för att se vilka de tycker
ska visas i Ystad. De har även varit i Malmö och
tittat på föreställningar. Framöver ska de till
Klostret och teatern för studiebesök. Gruppen
uppmuntrar alla att skriva i Kulturkollen som
finns på ystad.se.
Socialnämnden:
Gruppen har pratat om hur nyanlända flyktingbarn har det. Vid nästa möte ska de prova på
hur det är att vara handikappad i Ystad.

App och jubileum
på ungdomens hus
Det händer mycket kul för ungdomar på
många olika platser i hela kommunen.
För att det ska bli enklare att hitta något
som man tycker är kul håller Ungdomens
Hus på att ta fram en app.
Nästa år fyller Ungdomens hus 10 år
och Ungdomsfullmäktige kom på flera
mer eller mindre tokiga och roliga idéer
om hur det ska firas.

Massa bikupor och mer mingel
Att sitta i smågrupper och diskutera olika ämnen är ett
superbra och effektivt sätt att komma på nya idéer och
tankar. Det kallas bikupor och det var det många av
denna dag! Många intressanta diskussioner.

Regementsgatan och Dragongatan
måste bli bättre för cyklar
Ungdomsfullmäktige har sagt sitt
om vad de tycker om cykelstrategin.
Presidiet sa:
”Det finns hål på cykelvägar som
måste fixas och vägarna till skolor
behöver bli säkrare, framför allt Regementsgatan och Dragongatan.”

Hemsidesgruppen
har idéer
Gruppen som arbetar med att göra
Ungdomsfullmäktiges hemsida bättre
på ystad.se berättade om några idéer.
De vill:
•
•
•

NÄSTA MÖTE
13 MAJ

Visa Ungdomsfullmäktige-möten via
webbsändning
Be elever på mediaprogrammet att skriva
reportage om arbetet.
Lägga upp bilder på Ungdomsfullmäktiges möten från åren som gått.

GLAD PÅSK!

