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Presentation av elevernas handlingsplan
6.1 Fokusgruppen har kommit överens om följande punkter till
handlingsplanen,
6.1.1
Uppmaning kring att våga säga nej till intag av alkohol.
att det ska finnas en gemensam uppmaning mellan rektorer/
lärare och faddrar att våga säga nej till intag av alkohol.
6.1.2
Utbildning/workshops kring alkohol och konsekvenser
under uppstartsveckan.
6.1.3
Klara start- och stopptider, med sluttid 22:00.
6.1.4
Ta fram idéer med rektorerna och involvera flera
elever.
6.1.5
Bättre kontakt med nattvandrare, ha en kontaktperson
under kvällen från skolan eller kommunen.
6.1.6
Uppmana faddrarna till att ordna möte mellan föräldrar
och faddrarna om vad som kommer hända under
uppstarten.
6.1.7
Ta fram ett nytt Fadderskapskoncept
6.1.8
Planering inför gemensam fadderutbildning,
6.1.9
Gemensamma evenemang mellan skolorna.
6.1.10 Alla skolors faddrar ska utse en föräldrakommunikatör,
se bilaga.
6.1.11 Kvällsaktiviteter under v.34.
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Avslutning
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Bilagor
8.1 Bilaga 1: Elevernas verksamhetsrapportering och
handlingsplan. Originaldokumentet.
8.2 Bilaga 2: Föräldrakommunikatörsuppdraget
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1

Inledning

Inledning

Det här är en förklarande rapport för handlingsplanen som
samverkansgruppens fokusgrupp som förklarar handlingsplanen som utgör
bilaga 1. Denna rapport är komplement till den muntliga dragning som ströks
från dagordningen under nämndsammanträdet 15 juni. Rapporten är
sammanställd av ungdomsombuden men det är eleverna i fokusgruppen som
skrivit den men ungdomsombuden har förtydligat kraven och förslag på
lösningar. I denna rapport kommer ni få ta del av handlingsplanen och få en
presentation av handlingsplanens punkter. Alla i fokusgruppen har läst och står
bakom den förklarande rapporten.
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Mål

Mål för skolstart 2017,
”En rolig och trivsam skolstart som alla vill delta i och som vi är stolta
över”

3

4

Delmål
-

Minska intag av alkohol bland ungdomar kring uppstarten.

-

Minska antalet kränkningar, mobbning, trakasserier och hot.

-

Öka samverkan mellan Linköpings elevkårer och skolor.

-

Ändra synen på Uppstarten

-

Se till att alla skolor har någon form av uppstart/inspark.

Bakgrund

I april 2017 presenterade Karin Nyman, sakkunnig på utbildningskontoret den
verksamhetsrapportering och handlingsplan som bildningsnämnden antog i
februari 2017 för samverkansgruppen som ungdomsombuden samordnar. Ett
forum för alla elevkårer och elevråd i Linköpings kommun. Samtliga 18 skolor
var inbjudna. Det blev en reaktion på handlingsplanen och samverkansgruppen
beslutade att tillsätta en fokusgrupp för att skriva elevernas version av
verksamhetsrapportering och handlingsplan för 2017 års skolstart.
Fokusgruppen består av eleverna; Jakop Krüger, Patricia Thiele, Nicole Lindh
tillsammans med ungdomsombuden.
I april 2017 när det startades en fokusgrupp mellan ungdomsombuden. 10 maj
2017 träffas fokusgruppen första gången och diskuterar handlingsplanen utifrån
vad de tänkte kring handlingsplanen och hur den kan förändras till ett
elevperspektiv. Ungdomsombuden har satt ihop handlingsplanen utifrån
elevernas tanker och idéer. Den 19 maj 2017 redovisade fokusgruppen för
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Elevernas kommentar av nämndens
handlingsplan

samverkansgruppen vad de kommit fram till och den 1 juni 2017 färdigställdes
handlingsplanen.
Under våren har träffarna för fokusgruppen legat tätt i följd och till hösten
räknar man med en träff varannan månad. Men löpande information och
kontakt sker mellan mötena via mejl, sms och Facebook.
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Elevernas kommentar av nämndens handlingsplan

Eleverna tycker att handlingsplanen ser bra ut i sin helhet men att det känns
som om den är skriven lite ur ett helikopterperspektiv. Eleverna har i sin
handlingsplan kompletterat med att ta bort och lägga till det som de tycker är
väsentligt i handlingsplanen. Eleverna har tagit med en hel del av punkterna
från nämndens handlingsplan i deras version som presenteras här.

6

Presentation av elevernas handlingsplan

6.1

Fokusgruppen har kommit överens om följande punkter till
handlingsplanen,
Fokusgruppen vill:
6.1.1 Uppmaning kring att våga säga nej till intag av alkohol.
att det ska finnas en gemensam uppmaning mellan rektorer/ lärare och
faddrar att våga säga nej till intag av alkohol.

6.1.2 Utbildning/workshops kring alkohol och konsekvenser under
uppstartsveckan.
öka förståelsen för konsekvenserna kring alkohol och nollning för att
vända trenden om en negativ inspark. Detta vill eleverna att det
genomförs under första veckan som evenemang för alla med workshops
och föreläsning om konsekvenser av alkohol. Ungdomsombuden har
tillfrågats om de kan undersöka möjligheterna och anordna
föreläsningarna och workshopen.

Krav: Nämnden bör satsa mer pengar för att genomföra denna
workshop, förslaget är att man tillsammans med ungdomsombuden
anordnar denna workshop.
6.1.3 Klara start- och stopptider, med sluttid 22:00.
ha tydliga start- och stopptider från nämndens handlingsplan. De vill
sätta upp tydliga riktlinjer för när man får bedriva sin inspark/uppstart.
Denna punkt är precis som den i nämndens handlingsplan.
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6.1.4 Ta fram idéer med rektorerna och involvera flera elever.
att tillsammans med rektorerna och eleverna komma på bra och roliga
aktiviteter under uppstarten och då försöka få bort all typ av kränkande
nollning. Rektorerna tillsammans med eleverna behöver mer tid för att
kunna samarbeta för att komma på bra och roliga aktiviteter.
Krav: Ge rektorerna mer tid till att tillsammans med elever och
elevkårerna planera uppstarten.

6.1.5 Bättre kontakt med nattvandrare, ha en kontaktperson under
kvällen från skolan eller kommunen.
att det ska vara en bättre kontakt mellan eleverna, nattvandrare och
polis under uppstarten. De vill att det ska finnas en kontaktperson man
kan höra av sig till ifall man har funderingar/ känner sig osäker på
någonting eller behöver hjälp.
Lösning: Fokusgruppen kommer tillsammans med ungdomsombuden
kontakta polisen för vidare diskussion.
6.1.6 Uppmana faddrarna till att ordna möte mellan föräldrar och
faddrarna om vad som kommer hända under uppstarten.
att faddrarna att vara med på första föräldramötet eller informera
föräldrarna om vad som kommer hända under första veckan för att öka
tryggheten hos föräldrarna. Samt meddela föräldrarna om vem som är
skolans föräldrakommunikatör under uppstarten/insparken.
6.1.7 Ta fram ett nytt Fadderskapskoncept
utöka fadderskapet på skolorna så att man blir fadder under hela första
året. Man vill med detta undersöka möjligheterna till detta under hösten
och årets inspark/uppstart så att man till nästa år kan presentera en ny
form av fadderskap.
6.1.8 Planering inför gemensam fadderutbildning,
att man vill undersöka möjligheten till en gemensam fadderutbildning
för kommunens alla skolor. Det har tidigare funnits en fadderutbildning
som ungdomsombuden höll i och man kommer under hösten
tillsammans med ungdomsombuden att undersöka möjligheten att ta
upp ett liknande koncept igen eller skapa en mall för skolorna att
använda sig av.
Krav: För att kunna genomföra en sådan satsning krävas större
ekonomi och där anser vi att bildningsnämnden bör kunna gå in med
pengar.
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6.1.9 Gemensamma evenemang mellan skolorna.
att det ska finnas fler gemensamma evenemang mellan skolorna under
uppstartsveckan. Jakop Krüger kom med en klockren idé om ett
evenemang som Ungdomsombuden sedan har planerat vidare på. Den
25 augusti 2017 kommer Slaget om Linköping att hållas, det är ett
evenemang för alla gymnasieskolor i Linköpings kommun. Där vill
fokusgruppen och ungdomsombuden uppmana alla skolor att delta i och
för att…
… minska otryggheten för alla ute på stan under stadsfesten och
uppstartsveckan.
… minska antalet berusade ungdomar.
… minska mobbning, trakasserier och tvång.
… minska rivaliteten mellan skolorna och öka gemenskapen.
Krav: att nämnden går in finansiellt i ”Slaget om Linköping”.
6.1.10 Alla skolors faddrar ska utse en föräldrakommunikatör, se bilaga.
En nyhet för i år är förslaget om att alla faddrar/skolor utser en elev som
får uppdraget som föräldrakommunikatör. Se bilaga 2 för mer
information om föräldrakommunikatörsuppdraget.
6.1.11 Kvällsaktiviteter under v.34.
Fokusgruppen tog med punkten om kvällsaktiviteter under första
veckan och tycker det är en jättebra idé. Man ser även över
möjligheterna för skolgemensamma aktiviteter under veckans gång.
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Avslutning

En utvärdering kommer att göras under september 2017 för att se över hur det
gått med genomförandet av handlingsplanen. Fokusgruppen fortsätter arbetet
inför kommande års uppstart/inspark. Vi ungdomsombud ställer oss bakom
fokusgruppens krav och stödjer rapporten.
Fokusgruppen ser gärna att en dialog med bildningsnämnden förs under hösten
och att om bildningsnämnden vill så kan en dragning av utvärderingen av
denna handlingsplan göras under september månad.

8

Bilagor

8.1

Bilaga 1: Elevernas verksamhetsrapportering och
handlingsplan. Originaldokumentet.

8.2

Bilaga 2: Föräldrakommunikatörsuppdraget
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