
 
 
 
 
Dokumentation Dialogmöte 1, Sydnärke ungdomsråd 2018-19 
 
Målet med Sydnärke ungdomsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga och beslutsfattare i 
aktuella frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Ungas åsikter är viktiga och kan bidra till en 
förbättrad ungdomspolitik.  

Den 29 november 2018 träffades Sydnärke ungdomsråd i Fjugesta för dialogmöte 1 på temat 
Skolfrågor, där fokus låg på infrastruktur och arbetsmiljö. Nedan följer dialogen från mötet. På 
dialogmöte 1 deltog 21 elevrepresentanter, 5 politiker, 1 kontaktperson från skolan och 2 
folkhälsoutvecklare från Sydnärke folkhälsoteam.  

Infrastruktur  

Transport  

 Bussarna överfulla 

- Istället för Länsbuss vore det bra med skolbuss (Laxå och Askersund) 

 Bussarna går även för sällan från vissa orter.  

- Får vänta mycket länge ibland för att komma hem  

 Fler bussar från orter till samhällen önskas  

Innemiljö i skolan  

 Ojämn temperatur i klassrummen 

- Kallt ute  kallt i klassrummen 

- Varmt ute  varmt i klassrummen 

Arbetsmiljö  

Lektionstid  

 Mer delaktighet och inflytande på lektioner för elever 

 Extra resurser 

- Inte bra med et klassrum med 35 elever och 1 lärare.  

- Resursen behöver inte ha lärarlegitimation utan finnas med som stöd.  

 Ordning i klassrummen 

-      Alla lärare kan inte samtidigt vara pedagoger, stötta, hålla ordning och ”jaga elever” 

- Det behövs extra-lärare eller extra-resurser i klassrummen.  

- Vi vet om att det är lärarbrist, men det behövs mer resurser. 

 Stökigt på lektioner 

- Borde vara mer insatser för att få det lugnare  

Tobak  
 Tobak på skolan  

- Det borde inte vara någon som röker på skolans område då det luktar rök när rökande 

elever och lärare kommer in i klassrummen 

- Anställda/lärare ska ta mer ansvar när elever röker/snusar.  

- Problem med att det känns som lärarna inte bryr sig.   

- Elever under 18 år får inte röka!  

- Önskas mer kontakt mellan lärare och föräldrar när elever använder tobak 

 



  

 

Skolmat  
 Fler alternativ i matsalen 

-      Använd mindre ”läskiga” ord i matsedeln och mer ord som alla förstår  

- Det borde vara färsk fisk istället för fryst 

- Ska inte ljuga om maten (ex säger att det är en annan sorts fisk än vad det är) 

- Salladen önskas vara separat istället för hopblandat 

Studie- och yrkesvägledning  
 Mer information om framtidsmöjligheter 

-      Mer praktik för att se vad yrken innebär  

- Mer information om hur utbildningarna ser ut  

- Det önskas mer information om minnes- och studietekniker 

Kunskap om diagnoser  
 Mer kunskap önskas för att kunna förstå varandra bättre  

- T.ex. Skulle Föreläsning om diagnoser (ADHD, autism, diabetes) vara bra 

Mobiler 

 Mobiler 

-      Risk att de blir skadade när de samlas in innan lektion 

- Mobiler stör på lektioner, men måste vara säkrare när man lämnar in dom 

 

Länkar och tips 

Länstrafiken synpunkter/frågor  

http://lanstrafiken.se/kundservice/ 

Frågan om bussar ligger egentligen hos Länstrafiken och om ni använder länken över för att kontakta 

dem med era synpunkter.  

Skolmat 

När det gäller maten, lyft det lokalt på skolorna. 

Elevråd/matråd kan be om att få träffa kostchef eller koststrateg på skolan/kommunen för att få mer 

information.  

Innemiljö  

Varmt och kallt, lyft frågan på skolan med vaktmästare eller miljöansvarig. 

Kunskap om diagnoser 

Fråga elevhälsan om information finns som ni kan ta del av. 

Tobak  

Prata med elevhälsan alt. rektor om er skolas tobakspolicy och insatser i frågan.  

http://lanstrafiken.se/kundservice/

