UNGMED- ELEVSTEMMEN 2021

Elevstemmen 2021 er en medvirkningsprosess for elever i bydel Grorud. Bydelen og skolene har i dag
et prosjekt som heter Grorudmodellen og elevstemmen er en del av dette. Ved å arrangere
elevstemmen ønsker Grorudmodellen å få innspill og forslag fra elever på 5 til 10 klasse. Elevenes
forslag skal brukes i videre i utvikling av samarbeid mellom skole og bydel for å fremme resultatmål
som du kan lese under.
Prosjektets formål er:
-

Utvikle et forpliktende samarbeid mellom skole og bydelens tjenester for å sikre riktig hjelp
så tidlig som mulig
God koordinering av skole barnevern, fritid og andre relevante bydelstjenester og frivillige
organisasjoner
Felles koordinering av forebyggende og helsefremmende tiltak/innsats
Et godt lærings- og psykososialt miljø på skolene
Laget til eleven skal oppleves sømløst, konstruktivt og støttende

Resultatmålene er disse:
-

Økt samarbeid mellom skolene og bydelstjenesten til barn og unge i bydel Grorud
Flere barn og unge i bydel Grorud opplever å ha økt foreldrekompetanse i regi av prosjektet
Færre barn i bydel Grorud opplever vold, misbruk og andre former for omsorgssvikt
Flere barn og unge i bydel Grorud opplever å ha et attraktivt og meningsfullt fritidstilbud
Flere barn og unge i bydel Grorud opplever at de trives på og mestrer skolen

Fredag 30 april ble det arrangert elevrådkurs, hvor elevrådsrepresentantene fra 4- 7 trinn fikk
informasjon om prosjektet og fikk opplæring i hvordan de skal gjennomføre de kommende
klassedebattene. Klassedebattene skal gjennomføres i samarbeid med lærer. Her skal elever komme
med forslag og diskutere hvilke av forslagene de skal gå videre med. Forslagene som blir valgt skal gå
videre til skolekonferansen. Her vil forslagene som har blitt stemt frem bli lagt fram for rektor og
diverse ansatte i bydelen.
Temaene som elevene skal komme med forslag på er: Skole, trygg oppvekst og fritid.
Skolen- Hva kan gjøre skolen bedre, både i friminutt og skoletimer og etter skoletid.
Trygg oppvekst- kom med forslag som kan gjøre at barn og ungdom føler seg trygge og at de voksne
hører på dem.
Fritid- kom med forslag som kan gjøre fritiden din bedre.

