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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Veingeskolan + Teams 20201105, 10.00-11.00 

   
Ungdomar Ibbe Aboushakra, Lagaholmsskolan 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan 

Olof Persson, Veingeskolan 

Milly Göstasson, Veingeskolan 

Emma Severinsson, Veingeskolan 

Moa Påhlsson, Våxtorpsskolan (till 10.35) 

Pornsane Klintan, Våxtorpsskolan 

  Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet (från kl. 10.30) 

Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet 
      

    

Politiker   Kenneth Camitz, ordförande socialnämnden (till kl. 10.50) 

Erling Cronquist, kommunstyrelsens ordförande (till kl. 10.48) 

Jonas Hellsten, ordförande i kommunfullmäktige 
   

   
Övriga deltagande Andreas Meimermondt, verksamhetschef kultur- och 

utvecklingsnämnden 

 Sofia Larsson, Ungdomssamordnare 
  

  
Utses att justera Olof Persson, Veingeskolan  
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Jonas Hellsten, ordförande 

 
Sekreterare  
 __________________________________ 

Sofia Larsson, ungdomssamordnare 

 
 
Justerande ______________________________________ 

 Olof Persson, Veingeskolan 
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda  
Jonas öppnar mötet och hälsar alla välkomna och efter lite tekniskt strul är mötet 
igång kl. 10.10 

 
2. Val av justerare 

Olof Persson väljs till justerare.  

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen. 

 
4. Genomgång av föregående protokoll 

Sofia läser upp föregående protokoll, de godkänns, Moa fyller i att en 8 på 
Våxtorpsskolan har gjort LUPP:en.  

 
5. Ev. externa besök 

Det finns inga besökare.  

 
6. Aktuella ungdomsfrågor 

 
• Information från Elevråden 

 
- Våxtorpsskolan 

Moa berättar att det finns en buss som inte fungerar, busschauffören vill inte köra 
med stor buss, vilket leder till att bussen är för full. Bussen går till Koarp. Sofia 
kollar med skolskjutssamordnaren.  
 
Våxtorpsskolans representanter berättar att många säger rasistiska kommentarer 
på skolan den senaste tiden. De har lyft det på elevrådet och det måste få ett 
stopp. Det har blivit någon ”trend”, att skämta och gå på ungdomar med utländsk 
bakgrund. Det började med att en elev satt i ett klassrum och några kom in i ett 
klassrum och släckte lampan och sa ”nu syns hon inte”. Sen har det fortsatt. Moa 
ska prata med skyddsombuden och rektorn (rektorn var med på elevrådsmötet 
och såg mycket allvarligt på det).    

 
- Veingeskolan 

Veinge pratade på elevrådet mest om vad som behöver förbättra på skolan. Vissa 
bussar kommer andra tider än de ska, ibland kommer bussen för tidigt eller sent. 
Sofia kollar med skolskjutssamordaren igen. Skogaby vill ha en egen buss för att 
de får åka så tidigt på morgon (kl. 7.00, framme kl. 07.50) 
 
Skåp som bryts upp är ett problem, de tog upp det med elevrådet. Det ska 
anmälas till Laholmsfastigheter.  
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- Lagaholmsskolan 
Elevrådet har pratat om att det är stökigt på skolan, vid skåpen och på toaletter. 
 
Omklädningsrummen i C-korridoren funkar inte, för mycket folk. Duscharna 
fungerar inte och det skapar en massa väntan. I ett av omklädningsrummen blir 
man inlåst. 
 
Hade brandövning för ett tag sen, och de undrar varför man inte tar 
nödutgångarna. Brandlarmet låter extremt högt.  
 
Mögel i sal A07, Ebba anmäler det till skolvärdinnan. 
 
Man ser rakt in i killarnas omklädningsrum.  
 
Det positiva de vill ta upp är att de har fått ett namn på kafét: Monikas kafé. 
Matrådet bestämde namnet.  
 
Elevrådet har ett antal frågor de vill arbeta med under året: Temadagar, skolmiljö, 
ordning och reda, mobbning och utfrysning. De fokuserar på temadagar nu, och 
kommer att diskutera detta på klassråden.  
 
Matrådet har klagat på att det är stökigt. Sofia bjuder in till nästa gång och skickar 
adressen till Ebba så de kan bjuda in henne till matrådet.  
 

- Osbeck 
De har haft en elevrådsutbildning med styrelsen, gick igenom 
Likabehandlingsplanen, pratade med köket, lärde känna varandra väldigt bra. 
Ledningen var med, både på skolan och Andreas Meimermondt, Ingela Månsson 
och Ove Bengtsson.  

 

 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Det kommer att vara stängt fysiskt på fritidsgårdarna och Aktivitetshuset och de 
kommer istället att köra digitala aktiviteter och utomhus. Andreas berättar att 
Folkhälsocentrum kommer att stänga för alla över 15 år. Biblioteken är öppna för lån, 
men man får inte sitta där. Teckningsmuseet, Turistbyrån mm stänger. 
Skolbiblioteken kommer att fortsätta som vanligt.  

 

• Information från Aktivitetshusstyrelsen 
Styrelsen kommer att träffas digitalt den närmaste tiden.  
 

• Ungdomskonferensen 
Sofia berättar att ungdomskonferensen tyvärr är inställd, hon har pratat med 
föreläsaren Umit Dag om att vi förhoppningsvis kan anlita honom till våren.  
 

7. Ungdomars frågor till politiken 
Ebba lyfter att de tycker det är konstigt att man pratar om ålder när det gäller Corona, 
man kan bli sjuk i alla fall. De har diskuterat på skolan att de tycker att man borde 
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införa ansiktsskydd. Kennet svarar att det har varit stora diskussioner i samhället 
kring ansiktsmask, men att man i Sverige anser att en mask ger en falsk trygghet om 
det inte används på rätt sätt. Den skyddar dig från att smitta andra, men inte från att 
bli smittad. Därför rekommenderar man inte att vi ska använda mask i skolan. 
Jasmine undrar om det inte skulle hjälpa om alla bär det så skyddar vi varandra. 
Kennet svarar att den måste användas hela tiden och på rätt sätt. Det funkar inte i 
andra länder, de har ingen minskad smitta.  
 
Jonas kommenterar att det är lite förvirrande eftersom olika länder har olika råd. Det 
viktigaste som Sverige säger är att tvätta händerna, sprita händerna och hålla 
avstånd.  

 
Ebba undrar om en mamma är sjuk så måste pappan stanna hemma, men inte 
barnen, varför är det så? Vad är skillnaden i ålder, undrar Milly, de unga får 
exempelvis träna. Kennet svarar att de som har dött är i snitt 86 år. Du kan bli sjuk i 
yngre år, men snittåldern är 43,5 år. De yngre blir inte smittade i lika stor utsträckning 
och heller inte lika sjuka. Man har valt att prioritera ungas sociala kontakter för att inte 
skapa en isolering. Ebba har också fått förklaringen att de som går på gymnasiet 
pendlar mer.  

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum  

Erling berättar att han måste vidare till ett annat Corona-möte.  
 
Andreas lyfter att hag vill ha allas hjälp att hålla koll på sina kamrater nu under 
Corona, är det någon som mår dåligt så finns det hjälp att få, bland annat från 
Elevhälsan. Det är många som mår dåligt när vi inte får ses på samma sätt som 
tidigare.  
 
Han säger också att han är mycket tacksam för det arbete som elevrådsstyrelsen 
bedriver på Osbeck, de är aktiva och vill vara med och utveckla skolan.  
Se anteckningar 
 
Jonas håller med och tycker det är viktigt att eleverna och elevdemokratin förs framåt 
även under dessa tider.   

 
9. Eventuella ansökningar om idépengar 

En ansökan har kommit in om pengar för att åka till Tropikaret Helsingborg, ansökan 
är på 5648 kr, och en del av syftet är att lära känna nya kompisar och skapa en 
integration mellan elever med utländsk bakgrund och svensk bakgrund.  
Milly lyfter att man inte umgås i klassen mellan olika grupper i.  
 
Beslut: Ungdomsforum rekommenderar att ansökan godkänns.  
 
Ungdomsforum frågar om vad man kan söka pengar till och Sofia förklarar att det kan 
vara vad som helst som sker utanför skoltid och är öppet för unga mellan 13–20 år. 
Ansökan finns på www.laholm.se/ungdomsforum och kan skickas in digitalt till 
sofia.larsson@laholm.se.  
 

http://www.laholm.se/ungdomsforum
mailto:sofia.larsson@laholm.se
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Nästa år kommer förhoppningsvis en ny summa pengar avsättas, 200 000 kr, för 
elevråd på grundskolan att söka för olika saker som utvecklar skolan. 
   
Ungdomsforum lyfter idéer från skyddsombuden på Veingeskolan att plantera mer 
växter så att folk trivs på skolan. Det kan de söka pengar för nästa år. Gäller det 
växter utomhus kan de även föreslå det till Laholmsfastigheter.  
 
 

10. Eventuella samråd 
Inga aktuella samråd just nu.  
 
Sofia och Jonas berättar om vad ett samråd är. Vi kan ha en ny workshop med 
samhällsbyggnadskontoret igen, som vi hade förra året.  

 
11.  Övriga frågor 

Ebba och Alfons lyfte att det är väldigt lyhört i killarnas omklädningsrum. Dålig 
akustik, ekar mycket.  
 
Milly lyfter att de har fått nya duschar, bland annat handtagsduschar. Men någon har 
sprutat på fuktmätarna och därför är de nu borttagna. Nu har många tjejer slutat 
duscha på grund av det.  
 
Ebba lyfter att deras skola har klagat på att finns för få platser att sitta på, samma 
klagomål finns på Veingeskolan. De kommer att ta upp det på klassråden.  
 
Alfons lyfter att i deras omklädningsrum så är det en handtagsdusch som är trasigt, 
munstycket är avslitet.  
 
Sofia kollar med Andreas Strandh för att få en kostnadsberäkning vad det kostar med 
förstörelse och återkopplar till ungdomsforum.  
 
I 7–9:an tog de upp att plintar och rep i gymnastiksalen som har blivit förstörda, vilket 
är tråkigt eftersom en sådan plint kostar så mycket.  

 

 
12.  Mötet avslutas  

Nästa möte är den 11 december, på teams och om möjligt i Våxtorp.  
 
Jonas tackar för mötet och påminner om att vi ska hålla avstånd och tvätta händerna.   

 


