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Svar på motion från Da Vinciskolan om att
fritidsgården Ungkan borde drivas av elever
Ärendet
Elever vid Da Vinciskolan har skrivit en motion om att fritidsgården Ungkan
borde drivas av elever på skolan. Eleverna uppger att de inte kan nyttja cafeterian
som ligger i anslutning till Ungkan eftersom öppettiderna är begränsade till två
timmar om dagen måndag, onsdag och torsdag. Motionärerna vill att Ungkan ska
ha längre öppettider samt att skolklasser ska ha möjligheten att driva cafeterian
tillsammans med Ungkans personal för att tjäna pengar till klasskassan.
Motionärerna syftar på Ungkan i Da Vinciskolan vilket är ett uppehållsrum på
skoltid och inte fritidsgården Ungkan som eleverna har möjlighet att gå till på sin
fritid. Den öppna ungdomsverksamhetens ungdomscoacher finns tillgängliga för
att stödja Da Vinciskolans elever på skoltid men kanske främst på elevernas fritid
efter skolan. När det gäller aktiviteter under skoltid som kan påverka lektioner,
skolans intressen och elevernas skolgång är det främst rektorer och elevråd som
avgör vilka idéer som enheten kan arbeta vidare med.
Efter samråd med Da Vinciskolans rektorer framhåller de att det finns formella
svårigheter med en elevdriven cafeteria. Ur livsmedelssynpunkt kan det vara svårt
att få en verksamhet med många personer är inblandade godkänd, med hänsyn till
livmedelshygien. Rektorerna ser även svårigheter i att ett stort antal personer ska
hantera kontanterna som försäljningen genererar. När det gäller insamling av
pengar till klassaktiviteter ser rektorerna på Da Vinciskolan helst att det sker
utanför skoltid med hjälp av vårdnadshavare.
Då en ungdomscoach med inriktning skola har anställt under 2016 kommer
Ungkans öppettider framöver att öka.
Beslutsunderlag




Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-28, § 75
Tjänsteutlåtande, 2016-09-13
Motion om Ungkan

Utbildningsnämndens beslutsförslag
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

Beslutsgång
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer proposition på utbildningsnämndens beslutsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ungdomsfullmäktige
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

