Minnesanteckningar kommunövergripande föräldrarepresentantmöte 2010-02-26 i
Bergsjö
Representanter från förskolornas och skolornas föräldraråd var inbjudna att delta och bidra.
Utbildnings- och kultur nämndens ordförande Boerje Bohlin hälsade alla välkomna!
Ulf Sundblad informerade om nybildade Nordanstigs föreningsråd. I dagsläget omfattas ett
30 tal föreningar, men fler är välkomna. Åtta av dessa har tillsammans med kommunen sökt
och fått beviljat projektet Kickar utan droger. Målet med projektet är att i samarbete med
kommunen minska användandet av droger/alkohol bland ungdomar i kommunen. Detta
kommer att ske genom ökad ungdomsverksamhet samt ett ökat föräldraengagemang. På de
orter som är med i projektet kommer det 2 kvällar per vecka finnas verksamhet för ungdomar
11-19 år. Utöver detta kommer ett större arrangemang att anordnas någonstans i kommunen
varje fredag och lördagskväll.
Aktiviteter som kommer att erbjudas är: Musik, bild, teater, datorer, bygga/konstruera,
livskunskap, läxhjälp, film/foto, natur och friluftsliv. Utöver detta kommer möjligheten att
anordna ett 2 veckors sommarläger i Hassela enlig projektet ”Myggbiten” att undersökas.
Föräldrars attityd och engagemang är en viktig del i projektet.
Projektet kommer att stå för två projektledare och vissa lokalkostnader.( 40 % av kostnaderna
står kommunen för resten täcks av projektet). Projektet söker även samarbete med
mittuniversitet för utvärdering. Projektet är 5-åring och startar ht-10.
Kommunens ungdomssamordnare Kicki Källström-Gernes presenterade sig och sitt
projekt. Hon är anställd 50 % t.o.m juni-11 för att under denna tid skapa arenor som ska öka
ungdomars inflytande över samhällsfrågor. Kicki besöker kommunens skolor för att träffa
barn/ungdomar och presentera sig. Under hösten -10 ska en enkätundersökning, LUPP (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken), göras i länet bland alla elever i år 8 samt år 2 på
gymnasiet. Resultatet av denna enkät ska ligga till grund för det ungdomspolitiska
handlingsprogrammet i kommunen.
I kommunen finns redan ett ungdomsråd där ca 20 elever är aktiva idag. Under hösten har de
arbetat med frågor som rör arbetsmiljö, kommunikationer (x-trafik) samt samverkan mellan
kommunens högstadieskolor. Ungdomsrådet vänder sig till ungdomar mellan 13-25 år och
välkomnar fler intresserade. Kring ungdomsrådet finns även ett vuxennätverk. Nordanstigs
föreningsråd kan komma att bli en samarbetspartner i framtiden. Pengar (högst 10.000:-) för
mindre evenemang som elever vill starta kan sökas via projektet ”snabba cash”- intresserade
får kontakta Kicki för mer information.
De närvarande föräldrarna påpekar vikten av att ungdomsrådsmötena hålls på alla orter i
kommunen.
Verksamhetschef Eva Fors: Programpunkten information om de nyheter som är på gång
inom förskolan/skolan och gymnasiet utgår och ett nytt föräldrarådsmöte planeras in i april.
Rektor John-Martin Forsman informerade om arbetet med Framtidens skola. Samarbetet
med Mittuniversitet och professor Gunnar Berg har startat. En arbetsgrupp av personal från
Backen och Bergsjö C-skola har bildats och arbetet med att göra en kulturanalys är nu igång.
Elever från Gnarp och Harmånger har gjort studiebesök på skolan, vilket varit väldigt positivt.
3/3 kl 18.30 är det öppet hus på Bergsjö C-skola. I första hand vänder man sig till elever
från Gnarp/Harmånger/Ilsbo och Hassela år 4-9, men även andra är välkomna!

Föräldrarepresentanterna bildade 2 diskussionsgrupper och frågeställningarna var:
Vad har ni pratat om i år?
Hur har ni arbetat?
Vad vill ni lyfta fram – goda exempel.
Diskussionerna var många och följande ville man lyfta fram utifrån kvällens diskussion:
- Skolskjutsar i framtiden
- Stöd till alla elever i grundskolan
- Skolskjutsreglementet

Ett stort tack till alla som på olika sätt bidrog till denna kväll.
Eva Fors
Verksamhetschef skola förskola
Tel 0652-246 97

