Folkhälsoenheten i Borås Stad
har under 2009 inlett en
utbildningssatsning för att
stödja och stärka ungas
engagemang, delaktighet och
inflytande.
Insatserna under det första året
har i huvudsak riktats mot skolor
åk 7-9 och fritidsgårdar: ”Där
läggs grunden i demokratibygget,
så upplevelser av att kunna
påverka och att ens åsikter tas på
allvar i skolan kan vara avgörande
för ett engagemang senare i livet”,
säger Marianne Ferdinandsson,
Fritid- och turistkontoret och
ansvarig samordnare för
utbildningsinsatserna.

Borås nya
demokratisatsning
“Det här med delaktighetstrappan tycker jag är väldigt
bra. Nu har man fått tänka
till lite lixom, det räcker inte
bara med att sitta som ”dekoration” på ett möte utan
man vill vara delaktig och kunna påverka. Jag har
lärt mig mycket. Vi elever kanske kan få ännu bättre
kontakt med lärarna nu än vad vi haft innan.

Bra med tria-log så hela
skolan jobbar mot samma
mål. Fick upp ögonen för
att delaktighets-trappan
alltid borde finnas framför
ögonen – vid alla beslut.



Ett av de viktigaste inslagen och
utmärkande för hela satsningen är
att även skolledning och personal
involveras. Tanken är att stärka
den fortsatta dialogen genom att
alla parter får samma språk,
begrepp och bilder. Detta ger en
rättvis grund för samverkan. Sex
skolor och närliggande fritidsgårdar har tagit del av demokratiutbildningen som anordnats i
samarbete med utbildaren Trialog.
Parallellt med processen ute i
verksamheterna har Trialog
anlitats för processtöd i det
strategiska arbetet med det barnoch ungdomspolitiska programmet
och har bl a träffat den sektorsövergripande gruppen Samlad
Kraft.
Under 2010 fortsätter processen,
då nya insatser riktas mot ungas
engagemang i samhällsfrågor.
Ungdomsrådet, kontaktpolitiker,
övriga beslutsfattare, tjänstemän
m fl står då i fokus. Dessutom
kommer insatserna under 2009 att
följas upp genom att olika nätverk
förstärks/bildas.



Det här lät väldigt bra och
jag hoppas att lärarna och
skolledningen verkligen
vill genomföra detta och
inte bara sitter och håller
med om att det här låter
bra.
Detta var en väldigt bra
genomgång och tankeväckare. Bra att
förtydliga demokratibegreppet med de olika
stegen. Bra upplägg!
Bra kort att fördjupa sig
genom i de olika
situationerna. Bravo!!!
För mer information:
Marianne Ferdinandsson 076-8888202
Ove Strand, Trialog 070-7336091

