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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Minus_ett, 20200310, 10.00-12.00 

   
Ungdomar Moa Påhlsson, Våxtorpsskolan 

Vilma Lindquist, Våxtorpsskolan 

Molly Andersson, Osbecksgymnasiet 

    

    

Politiker   Maria Bronelius (c), ordförande barn- och ungdomsnämnden 

Jonas Hellsten (m), ordförande kommunfullmäktige 

Knut Slettengren,  

   
Övriga deltagande Marie Gunnarsson, miljöstrateg och vikarierande ungdomssamordnare 

(10.00-10.45  
  Sofia Larsson, Ungdomssamordnare (från kl.10.45)  

Petra Ljungberg (10.00-10.30)  

  
Utses att justera Molly Andersson, Osbecksgymnasiet  
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Jonas Hellsten, ordförande 

 
Sekreterare  
 __________________________________ 

Marie Gunnarsson, miljöstrateg/Sofia Larsson, 

ungdomssamordnare 

 
 
Justerande ______________________________________ 

 Molly Andersson, Osbecksgymnasiet  
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda  
 
2. Val av justerare 

Molly Andersson väljs till justerare.  

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen. 

 
4. Genomgång av föregående protokoll 

 
5. Externa gäster 

 

• Minusett_Laholm 
Petra Ljungberg berättar om Minus_ett.  

 
Ljudnivån upplevs som hög på Minus ett och Molly upplever att den ibland är för 
hög för att plugga. Även om de som pluggat flyttat sig till biblioteket har det hänt 
att ljudnivån varit hög även där. Tydliggöra vem Minus_ett ska vara till för, om det 
är för de som ska spela och hänga eller för de som vill plugga. 
Olika lösningsförslag diskuterades, till exempel vissa utsedda spelkvällar, de som 
spelar spel kan sitta i smårummen.  Petra tar med sig frågan. 

 
”Må bra café” – biblioteket arrangerar dessa med tema psykisk hälsa (fyra under 
våren). Petra informerade och vill ha hjälp med att sprida. Hur ska de få 
ungdomarna att komma på dessa? Vill ungdomarna vara med och planera 
höstens Må bra café? Knut tipsar om att ha psykisk hälsa på agendan för 
ungdomsforum. Maria föreslår att hålla föreläsningarna där ungdomarna är. Ta 
upp frågan om hösten program på kommande ungdomsforum. 

 
Molly påtalar vikten av att generellt förbättra information om olika föreläsningar 
och annat. Var tydlig med det utbud som finns redan från början vid skolstart, och 
informera vilka Instagram eleverna ska följa. Tips från Molly är att ge nya elever 
en introduktionsfolder, med ”reklam” om det som är väsentligt att veta. Maria 
påminner om att använda ungdomssamordnaren för att samordna, sprida och 
föra dialog med ungdomarna. 

 
Petra bjuder in sig en gång till, för uppföljning nästa gång. 

  

• Eurodesk 
Rebecca Rosengren kommer och berättar om Eurodesk. Hon arbetar med att 
söka medel för olika typer av utbyten, framför allt Erasmus+. Erasmus+ är EU:s 
program för unga, inom sport, samt en del inom utbildning. Eurodesk är en del av 
möjliggörande för internationella utbyten, det är ett informationscentrum. En del är 
att sprida information till de som jobbar med unga. Det ligger under MUCF. Inom 
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Europeiska solidaritetskåren, man kan som ungdom åka ut i Europa, från två 
veckor till ett år. Som ung räknas man upp till 29 år.  
Knut undrar om Offensiva Laholm skulle kunna söka om en volontär. Det kan man 
göra och det är bara att söka kontakt.  
 
Ungdomarna svarar att de tycker det är väldigt attraktivt att åka på volontärtjänst. 
Problemet för unga är att de inte har pengar, och i och med detta finns det en 
möjlighet. Kom ut på skolorna.  
 
När man börjar på en skola så får man en mapp med information, kan fylla den 
med broschyrer, minus ett, Aktivitetshuset, ungdomsmottagningen, 
Osbecksmodellen, feriearbetare, profiler, Instagram, Eurodesk, kommittéerna 
med mera. Bra idé att åka ut på skolorna också och informera.     

 

 
6. Aktuella ungdomsfrågor 

 
• Information från Elevråden 

 
- Osbeck 
Har haft stormöte för två veckor sedan, två personer från varje klass medverkar samt 
ungdomssamordnare, lärare, fritidsledare med flera inbjudna. Inträffar två gånger per 
termin. Rektorer presenterade sig, kommittéerna likaså. Mycket information från 
klasserna, framför allt från år 1. Integration är en viktig fråga som diskuteras på 
skolan. 
 
PI-dagen arrangeras 13 mars för natur och teknik. Pajbakartävling, filmhyllningar till 
pi. 
 
På onsdag är det UF-mässa i Halmstad för alla som ska göra UF.  
 
Elever är ambassadörer för niondeklassare. 
 
- Våxtorpsskolan 
Elevrådsordförande och sekreterare sätter tema på varje klassråd numera, eftersom 
det annars inte kommer upp så många frågor. Fler frågor har hanterats tack vara 
detta. 
Avfallshantering behöver förbättras och har diskuterats.   
Eventuellt kommer ett mobilförbud, som innebär att man inte får ta med telefonerna 
till skolan. Det finns vissa orosmoment i huruvida detta kommer att fungera. 
Maria tycker att det är toppen att de vill sopsortera. Hon lyfter fram att rastaktiviteter 
skulle kunna vara något bra ifall det blir verklighet att mobilerna inte får användas på 
rasterna.  
Knut undrar varför alla skolor inte har ordentlig sopsortering. Maria påminner om att 
KF har beslutat att alla skolor ska miljöcertifiera sig. (Marie ska kolla vad som står i 
KS nämndsplan för 2020 – kompletterar. Knut vill ha det i protokollet). Marie 
återkommer med protokollet. En handlingsplan för sopsorteringen ska tas fram, men 
det står inte vem som ska ta fram den och när den ska göras.  
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Städningen på skolan uppfattas som bristfällig och att det är stökigt på skolan. 
Trasiga stolar med mera påverkar också skolmiljön negativt. Toaletterna och 
duscharna är ofräscha för ofta, både killarnas och tjejernas. 
 
Det är önskat från eleverna att rektor deltar på elevrådsmötena.  
 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
På grund av sjukdom bland personalen är ingen från fritidsledarna här, men Sofia 
berättar om ett lyckat evenemang den 9 mars med anledning av internationella 
kvinnodagen. Gudrun Schyman föreläste och det var workshops på Aktivitetshuset 
efteråt.  
 
Hon påminner också om att det snart är påsklov, och ni får gärna komma med förslag 
på aktiviteter. Det som är planerat än så länge är en fiskeresa till Råå, öppna hallar 
och öppna fritidsgårdar 

 
• Nyheter från Aktivitetshusets styrelse 

De har planerat att ha övernattning i Aktivitetshuset med styrelsen i mars och planera 
aktiviteter. 
 
Mötet diskuterar att besparingar inom KUN påverkar antalet fritidsledarna och 
ungdomsforum diskuterar hur det påverkar verksamheten. Förslag är att 
ungdomsforum besöker fullmäktige och ställer en fråga om detta.  
 

• Internationellt 
Allt är klart inför resan, Mustafa följer med eftersom fritidsledare Padde är sjukskriven 
resten av våren. Så länge inte Corona sätter käppar i hjulen så åker alla den 3–11 
april.  
 
Denna vecka är det möte med hela gruppen kl. 16.30 o Aktivitetshuset.  
 
Sofia berättar att hon varit på konferens, Nordic Thematic seminar på Island. Det 
handlade om hur unga ska kunna vara engagerade under hela projekt som rör 
Erasmus+ och var mycket intressant.  
 

• Årets ungdomskonferens 
Sofia informerar samt uppmanar alla att sprida att det finns platser kvar.  
 

• Elevskyddsombudsutbildning 
Ungdomssamordnaren lyfter att det är svårt att få kontakt med skolorna om denna 
utbildning eftersom rektorerna inte svarar på mail, Sofia mailar rektorernas chef om 
detta.  

 
7. Ungdomars frågor till politiken 

Hur påverkas skolan av coronaviruset? De har pratar om det lite i skolan och har 
skaffat appen SOM så man kan delta i undervisningen om man skulle bli sjuk.  
Maria svarar att verksamhetscheferna träffas varje dag för att stämma av hur läget är.  
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Molly lyfter idén om välkomstmappar och hur skolan ställer sig till information från 
externa.  
 
Frågan om frånvaro är viktig – på högstadiet fick de annan skolaktivitet, men nu får 
de bara frånvaro.  
Beslut: Sofia skickar frågan till Richard och Andreas om det går att lägga in.  
 
Får CSN-varning även för giltig frånvaro.  
 
Detta påverkar stressen hos eleverna.  

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum  

Knut lyfter frågan om säker trafik som finns med i hans nämndsplan.  
I Våxtorp lyfter de frågan att det körs lite fram och tillbaka.  
Problem runt Veingeskolan, föräldrar som kör för fort.  
Göra riktig rondell vid Folkhälsocentrum, ett förslag från Molly.  
 
Beslut: Lyft detta i elevråden, vad tycker ni behövs åtgärdas runt era skolor?   

 
9. Samråd 

- Inga samråd denna gång 

 
10.  Övriga frågor 

Ansökan om idépengar, en har kommit in, till eventet igår, med Gudrun Schyman. 
Sofia rekommenderar att det beviljas.   

  
Beslut: Ungdomsforum rekommenderar att ansökan ska beviljas.  
 
Minusett_Laholm – skriva ut, men det kostar pengar, det ska informeras om det 
 
Ungdomsforum, det är så betydelsefullt och viktigt, Molly vill att fler ska förstå hur bra 
det är och vad det kan ge. Hon har fått ett stipendium till USA, tack vare 
Ungdomsforum. Vill att vi informerar mer om detta, använda ambassadörer, vilket är 
en mycket bra idé. Maria lyfter att det är oerhört värdefullt för politikerna också.    
 

 
11.  Mötet avslutas  

  
 


