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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM
Plats och tid

Teams + Storken, Stadshuset, Laholm, 20020416, 10.00-12.00

Ungdomar

Molly Andersson, Osbecksgymnasiet
Maja Isaksson Blomquist, Osbecksgymnasiet
Axel Nilsson, Osbecksgymnasiet
Isac Vejklint, Osbecksgymnasiet
Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet
Ivo Hagström, Osbecksgymnasiet
Elisabet Roos Lindell, Osbecksgymnasiet
Thea Gunnarsson, Lagaholmsskolan
Indra von Sydow, Lagaholmsskolan
Erika Lennäng Melin, Våxtorpsskolan
Moa Pålsson, Våxtorpsskolan
Matteus Kurtsson, Våxtorpsskolan

Politiker

Anita Fast, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden BUN

Övriga deltagande

Emma Vinterstjärna, fritidsledare
Sofia Larsson, Ungdomssamordnare

Utses att justera

Emma Vinterstjärna, fritidsledare

Ordförande

__________________________________
Sofia Larsson, ungdomssamordnare

Sekreterare
__________________________________
Sofia Larsson, ungdomssamordnare

Justerande

______________________________________
Emma Vinterstjärna, fritidsledare

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda
2. Val av justerare
Emma Vinterstjärna väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.

4. Genomgång av föregående protokoll
Sofia går igenom föregående protokoll. De enda beslut som togs var att
Ungdomssamordnaren skulle kontakta BUN och KUN angående att lägga in annan
skolverksamhet när man är på elevråd eller ungdomsforum. Det går fortfarande men
det är lärarna som gör det. Ungdomsforum beslutade att bevilja en ansökan om
idépengar till kvinnodagen förra mötet.

5. Aktuella ungdomsfrågor
•
-

Information från Elevråden

Osbeck
Ivo berättar att sist de hade möte diskuterade de med Peter och Ingela om att
vara med på anställningsintervjuer, men det har de inte varit. De har också
diskuterat kort för att komma in till skolan, vet inte hur det ser ut i dagsläget. De
har också diskuterat angående läkarintyg och det kommer de att diskutera vidare.
Fråga till Osbeck: Hur funkar det med distansundervisningen? Ivo svarar att det
funkar ganska bra. Innan fick de lite mycket uppgifter, men lärarna har förstått
nivån nu. Svårast för de som inte kan ta eget ansvar. Molly tycker att det fungerar
bra. Matten har varit svår för vissa

-

Våxtorpsskolan
De har tre grejer, mycket matrestrektioner, hur tänker man kring ”handmat” (typ
tacos och hamburgare). Ett annat sätt att ta bestick diskuteras. De har också
pratat om idrotten och att där inte ha fysisk kontakt. Köerna till matsalen är
utomhus, sen handtvätt, men det funkar så där. Axel undrar om de tar handsprit,
det gör de inte. Men har de tvättat händerna borde det inte vara ett problem, det
är avståndet som är det viktigaste. Alla tvättar inte händerna, det är ett problem.

- Veingeskolan
Ingen representant från Veingeskolan är med på mötet.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Lagaholmsskolan
Thea berättar att elevrådet inte har pratat om så mycket mer än att de har dåliga
möbler. Skola har inte ändrat något, har ingen handsprit, håller inte avståndet.
Det fanns handsprit vid matkön innan, men det har försvunnit.

Studenten 2020
Elisabet berättar att Molly har skickat ut frågor i studentgruppen på Facebook där de
flesta treor finns med och där vill de flesta ha studenten ha den det datum det ska
vara. Student- och balkommittén resonerar på samma sätt. De har jobbat så hårt för
detta och det är en gång i livet. Eget ansvar gäller och det är viktigt att man fattar
egna beslut. Molly håller med Elisabet, men tycker att det är synd att inte rektorer och
politiker är här. De ska ha ett eget möte med dem, och vill mest få sagt att de inte vill
ställa in utan hitta andra lösningar. Det blir inte på samma sätt, men man ska inte
ställa in förhastat. Att ha det online är inte en bra lösning. Viktigt att ha en dialog med
ungdomarna.
Peter Henninger, rektor på Osbeck, har meddelat att de har haft möte och kommer att
ha dialog med er elever innan ett beslut fattas.
Molly trycker på att de har tänkt väldigt mycket och har en massa idéer. Jasmine
kommenterar att de skulle starta klasskampskommittén men det har inte kunnat göra
det. Elisabet kommenterar att det finns stora utrymmen så det finns möjligheter.

•

Övriga evenemang/info från fritidsledarna
Emma berättar att det inte är så mycket på g. Hade ett påsklov där en hel del ställdes
in, medan annat genomfördes i mindre grupper och utomhus. Mötesplatserna är
öppna, men det är stor personalbrist. Men de försöker hålla öppet, har begränsat
antalet besökare vid behov. Lagadisco är inställda.
Mötet diskuterar lokaloptimeringen på Campus Laholm och efterfrågar en dialog
mellan verksamhetsledningen och styrelsen på Aktivitetshuset.
Beslut: Ungdomssamordnaren får i uppdrag att kontakta verksamhetschef för KUN
angående dialogmöte.

•

Internationellt – Artsy Me
Resan i april blev inställd och är ombokad till slutet av oktober.

•

Årets ungdomskonferens
Målet är att konferensen ska hållas i höst.

•

Elevskyddsombudsutbildningen
Planen är att en utbildning ska hållas i höst.

•

Pengar från Karseforsdansen
Vad vill ni använda dem till? Thea undrar varför man ställde in.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Frågan är om det blir något sommarevenemang. Indra föreslår att man använde de
pengarna till en uppstart i augusti. Molly berättar att de hade en träff i Hjörnered i
sexan.
Beslut: Sofia frågar BUN varför man ställde in så snabbt samt vidarebefordrar
elevernas idé om ett evenemang för niorna i augusti.

6. Ungdomars frågor till politiken
Thea vill veta mer om vad kommunen gör i Corona-tider. Anita svarar att det pågår
varje dag diskussioner med olika grupper, både politiker och tjänstemän, näringslivet
har man väldigt mycket kontakter. Handlar mycket om vad kommunen kan göra för att
näringslivet blir så lite sårbart som det bara går. Finns info på laholm.se.
Ungdomssamordnaren sitter med i kommunens krisstab och informerar om att de ses
varje dag och diskuterar nu bland annat skyddsmaterial, inventerar personalen för att
kunna omplacera personal till vården och att det finns handsprit som kan beställas ut
till verksamheterna.

7. Politikernas frågor till ungdomsforum
Anita har ingen fråga, hon är ganska ny i BUN och kommenterar att Ungdomsforum
är ett fantastiskt forum att vara med i.

8. Samråd
Kollektivtrafikplanen ska revideras i länet och ungdomsforum diskuterar frågan. De
har inga nya synpunkter att framföra än de som de förde fram i mötet senast med
Hallandstrafiken. Thea lyfter frågan om biljettsystemet kommer att ändras?
Kollektivtrafiken i Halland är dyrare än i andra regioner. 33 kr med busskort –
ungdomarna vill ha lägre priser.
Beslut: Ungdomssamordnaren lyfter detta med trafikplaneraren.

9. Övriga frågor
Våxtorp har fortsatt problem med att rektorn inte närvarar på möten. Anita noterar
detta och tar med sig frågan.
Beslut: Sofia kontaktar rektor igen.
Molly undrar om niornas avslutning, hur blir det med deras avslutningsmiddag. Alla
ska lyfta detta i sina elevråd.

10. Mötet avslutas
Nästa möte är den 25 maj. Förslaget är att ha ett utomhusmöte med grillning
Emma och Sofia kommer att kolla upp Hökafältet, Glänninge med flera ställen och
återkommer med mer info senare.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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