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Motioner & Propositioner
Motion 1: Avlägsna mobiltelefonen från skolmiljön

FSS styrelse beslöt att inte publicera motionstexten eftersom den strider mot FSS likabehan-
dlingsplan och princip om att alla ska kunna känna sig trygga under FSS evenemang.

Därför föreslår jag att FSS jobbar för att

• avlägsna mobilen från skolmiljön
• att överlåta kommunernas bildningsnämnder mer inflytande samt ett utökat självständigt 

beslutsfattande, då det kommer till förändringar, vilka berör skolan.

Arnold Sågfors - Vice ordf. (Oxhamns skolas elevkårsstyrelse)
Oxhamns Skola, Jakobstad

Proposition 1: Ett mer miljömedvetet FSS

FSS har varit en aktiv part i samhällsdiskussionen om klimatförändringen och miljöskydd. Som 
en generationspolitisk intressent ligger det i FSS intresse att bekämpa klimatförändringen och 
värna om vår planet. Således vill vi också att FSS i sin verksamhet föregår med gått exempel 
inom ramarna för hållbar utveckling.

Styrelsen föreslår att

• FSS utarbetar en plan för att minska på sina utsläpp
• FSS i fortsättningen utsläppskompenserar flygresor inom verksamheten
• FSS sorterar skräp på kansliet
• FSS bara serverar vegetarisk och vegansk mat på alla sina evenemang

Proposition 2: Stödmaterial för skoldemokrati

I och med de förändringar i FSS medlemsstruktur som implementeras under verksamhetsåret 
2019-2020 blir FSS möjligheter att erbjuda stödmaterial för skoldemokrati ännu viktigare än tidi-
gare. FSS nuvarande material är gamla och inte så heltäckande som de borde vara för att mots-
vara behovet.

Styrelsen föreslår därför att
• FSS reviderar Elevkårsmanualen
• FSS reviderar Demokrati i skolan
• FSS reviderar modellstadgarna
• FSS reviderar EKS- och SKS-utbildningsmaterialen
• FSS kartlägger vilket annat stödmaterial som behövs och utvecklar sådant

Proposition 3: FSS som sakkunnig

FSS har ett digert nätverk av kunniga medlemmar, personal och alumner. När utbildnings-, 
demokrati-, tvåspråkighets- och ungdomsfrågor diskuteras borde FSS vara den instans som 
tillfrågas. Debattforum är ett bra exempel på en produkt som stöder FSS syften och där sakkun-
skapen kommer till nytta. För att i fortsättningen ännu bättre kunna svara på behovet av sakkun-
skap inom medborgarsamhället och utbildningspolitiken, föreslår styrelsen att:

• FSS utvecklar en portfolio med föreläsningar, workshops och utbildningar som kan bestäl-
las av skolor och samarbetspartners
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• FSS skapar ett nätverk av föreläsare och utbildare som förverkligar dessa

Proposition 4: Källor på hemsidan

FSS baserar sin verksamhet och politik på forskning. Att kommunicera aktivt om forskning som 
ligger till grund för vår påverkan ökar relevansen och trovärdigheten för FSS politik. Dessutom 
kan vi bättre stöda elever och studerande att själv engagera sej i samhällsdiskussionen och argu-
mentera bättre med stöd av forskning. 

Styrelsen föreslår därför att:

• FSS publicerar information om relevant forskning på skolungdom.fi
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