Ungas inflytande i
Härryda kommun

Hur ser inflytandet ut i Härryda?
•
•
•
•
•

Ungdomsråd
Barnrättsambassadörer
Idéslanten
Medborgarförslag
Klassråd, elevråd & elevskyddsombud på
grundskolan
• Programråd & elevkår på gymnasiet

-> LUPP- enkäten som genomförs vart 3 år
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Lathund för skolans arbete
med elevinflytande i Härryda
kommun
• Tydliggör roller, uppgifter och ansvarsfördelning mellan
olika funktioner inblandade i klassråd – elevråd –
ungdomsråd
• Införande av ”elevrådsansvarig pedagog” och
nätverksträffar för erfarenhetsutbyte 1 ggr/termin
• Rektor med särskilt ansvar för inflytandefrågor som är
länk mellan skolförvaltning och rektorsrepresentanter
• Förslag på fasta punkter i elevrådets dagordning
• Årshjul för arbetet med elevinflytande
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Uppgifter som
elevrådsansvarig pedagog
• Stödja en god demokratisk kultur i elevrådets arbete
• Planera elevrådsarbetets struktur (mötestider, lokal,
dagordning, protokoll m.m.)
• Löpande informera skolans personal om elevrådets
arbete
• Planera (i dialog med rektor) elevrådets arbete utifrån
skolans systematiska kvalitetsarbete (årshjul för t.ex.
trivselenkäter m.m.) och skolans kalendarium
• Delta i nätverksträffar för elevrådsansvariga (ca 1
ggr/termin)
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Vad har framkommit?
• Elevrådsstrukturen ser olika ut på olika skolor i
kommunen
• Stort behov av kommunikation mellan elevrådsansvariga
pedagoger (efterfrågar tips, hjälp, konkret stöd)
• Elevinflytande är en särskild kompetens och nytt för
många (både pedagoger och elever) – svårt att få till
både formellt och informellt elevinflytande i vardagen
• Elever känner ofta inte till vad de kan påverka och inte därför svårt med engagemang i klassråd-elevrådungdomsråd
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Vad är syftet med ungdomsrådet?
• Ge unga i kommunen större
möjlighet att påverka frågor som
rör barn och unga, samt att öka
intresset för demokrati och politik
• Träffa andra engagerade ungdomar
och prata om frågor som är viktiga

• Representera sin skola och vara en
förebild som stöttar skolkamrater,
t.ex. genom att sprida vidare
kunskap om olika sätt att påverka
och göra sin röst hörd i kommunen
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Vad är ungdomsrådet?
• Ungdomsrådet är ett organ för överläggningar,
samråd och utbyte av ömsesidig information mellan
beslutsfattare i kommunen och ungdomar i årskurs 8
och 9 samt gymnasiet.
• Ungdomsrådet ska inte ta upp enskildas ärenden till
behandling.
• Ungdomsrådet kan också användas som
remissinstans – ett referensorgan i frågor som berör
barn och unga
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Hur arbetar ungdomsrådet?
• Rådet träffas fyra gånger per år. Ungdomsledamöterna
förbereder sina frågor och förslag tillsammans, inför
sammanträdet
• Beredningsgruppen (ordförande, vice ordförande samt
sekreterare) träffas en vecka innan sammanträdet för att
förbereda dagordning
• Rådet samlar in förslag och idéer från sina skolkamrater,
elevråd/programråd och andra engagerade unga och tar
med till politikerna i rådet
• Beslutsfattare ska vid varje sammanträde informera
ungdomsrådet om planer och förändringar som berör
målgruppen barn och unga
• Rådets frågor redovisas i protokoll efter sammanträdet
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En medskapande process
Ungdomarna har haft mycket åsikter om hur rådet kan
bli bättre - kommunen har försökt tillgodose dessa
• ”Vi vill göra debatt- och retorikövningar. För att då blir det
också tydligare vad vi tycker i olika frågor.”
• ”Bra att träffas innan mötet bara ungdomarna, ca 15 minuter
innan varje möte. Stämma av dagordningen och vem som tar
vilken fråga.”
• ”Många elever på skolorna klagar men viktigt att de får info om
vad som kan göras. Vi behöver hjälpa dom med det. Så att det
inte bara blir klag.”
• Införskaffa en mötesklubba till ordförande för rådet.
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Framgångsfaktorer
• Stort engagemang bland unga – önskar förstå hur
kommunen fungerar och göra skillnad för andra
ungdomar
• Ungdomsrådet har använts som remissinstans –
bl.a. i process att ta fram en ny översiktsplan för
kommunen
• Arbete med elevinflytande är förankrat på skolorna
• Elevrådsnätverk – viktigt för att sätta fokus på
demokratiuppdraget
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Utmaningar
• Behov av att nå en bredare grupp unga – vi har två
engagerade grupper. Hur kan vi tillfråga andra unga i
frågor som påverkar dom?
• Visa upp ”konkreta” resultat – ungdomar vill göra skillnad
och se resultat snabbt - hur behåller vi deras intresse?

• Grundskolan 7-9: klassråd, elevråd, ungdomsråd (svårt
att få det att snurra åt båda håll)
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Diskussionsfrågor
Hur ser ni på unga i din kommun?

Hur kan unga få utöva inflytande ”på riktigt”?
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