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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM
Plats och tid

Teams 20201211, 10.00-10.45

Ungdomar

Ibbe Aboushakra, Lagaholmsskolan
Sebastian, Lagaholmsskolan
Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan
Måns Stejre, Lagaholmsskolan
Kevin, Lagaholmsskolan
Agnes; Lagaholmsskolan
Agnes Persson, Veingeskolan
Milly Göstasson, Veingeskolan
Emma Severinsson, Veingeskolan
Moa Påhlsson, Våxtorpsskolan
Jasper, Våxtorpsskolan
Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet

Politiker

Kenneth Camitz, ordförande socialnämnden
Åke Hantoft, ordförande barn- och ungdomsnämnden
Siv Pålsson, vice ordförande i kommunfullmäktige

Övriga deltagande

Sofia Larsson, Ungdomssamordnare

Utses att justera

Ordförande

__________________________________
Siv Pålsson, ordförande

Sekreterare
__________________________________
Sofia Larsson, ungdomssamordnare

Justerande

______________________________________
Moa Påhlsson, Våxtorpsskolan

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda
Siv öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Jonas har förhinder idag så därför leder
Siv mötet. Vi kör en presentationsrunda.

2. Val av justerare
Moa Påhlsson väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.

4. Genomgång av föregående protokoll
Sofia läser upp föregående protokoll, det godkänns
5. Ev. externa besök
Daniel Johansson, fritidsledare, skulle ha kommit men har blivit sjuk. Sofia berättar
lite om det som han skulle ha pratat om. Aktivitetshuset kommer att arbeta på ett
annat sätt nästa år, de kommer att ha mer gruppaktiviteter och mindre öppen
verksamhet. De kommer att ha idékafé några gånger i veckan, dit man kan komma
för att få hjälp med att genomföra sina idéer. Fritidsledarna kommer ut på skolorna
och berättar mer i januari.

6. Aktuella ungdomsfrågor
•
-

Information från Elevråden

Lagaholmsskolan
Ebba berättar att de har pratat mycket om temadagar som de ska ha nästa år.
Nästa vecka är det spexvecka för niorna och spexdag för alla på fredagen.
Omklädningsrummen är klara.
Det finns önskemål om att starta upp ett basketlag och Sofia tipsar om att de kan
kontakta Aktivitetshuset för att få hjälp.
Det är en lärare som har blivit sjukskriven på grund av dålig miljö i ett klassrum.
Hen kommer tillbaka nästa år i ett annat klassrum.
Det var lite kaos med nationella proven.

-

Våxtorpsskolan
Moa berättar att de fortfarande har problem med rasism på skolan.
Åke kommenterar att det handlar om att alla ska ha någon form av värdegrund,
och att det är viktigt att jobba med det i skolan. Det finns ingen enkel lösning, men
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skolan måste arbeta för att eleverna ska få en klass- och skolgemenskap.
Elevrådet behöver stå upp för dessa frågor, så det är bra att de driver detta.
Kenneth kommeneter att det alltid är svårt att komma i efterhand, självklart ska
kränkningar anmälas men det handlar om ett långsiktigt arbete.
Sofia säger att hon tar kontakt med Moa efter nyår och de pratar om hur de kan
arbeta vidare. (notering till protokollet: Sofia pratade med Richard Mortenlind efter
mötet och de ska också hålla kontakt i denna fråga efter nyår.)
Uppehållsrummet är inte öppet längre på grund av pandemin och fritidsledarna är
inte på skolan.
De har infört en ny regel att de får 5 minuters frånvaro oavsett hur lång tid det tar
att hämta penna, behöver de hämta material efter att lektionen börjat får eleverna
frånvaro. Det har fungerat bra.
De har infört mer nya rutiner på grund av Corona och blandar inte eleverna från
olika årskurser eller klasser på samma sätt som tidigare.
Näst det gäller bussen från Stackarp med mera så fungerar det fortfarande inte,
det är en för liten buss. Det var exempelvis tre elever som inte fick kliva på
bussen på morgonen för att de inte fick plats, och de ska åka med den bussen.
Sofia frågar skolskjutssamordnaren om detta igen. Hennes svar efter förra
ungdomsforum var att bussen var tillräckligt stor för att de som har rätt till
skolskjuts ska kunna åka med.
Moa lyfte också att det är irriterande att lärare går före i matkön i matsalen, det är
lyft med rektorn som har pratat med lärarna, men det fortsätter att vara ett
problem.
Elevrådet berättar också att det är elever som har tagit med sprit till skolan och att
en elev gjorde en orosanmälan själv när lärarna sa att de inte kunde göra det.
Kenneth kommenterar att det räcker med misstanke hos lärarna för att göra en
orosanmälan, och att det var bra av eleven att ändå göra det.
-

Veingeskolan
Milly berättar att de vill ha en spexvecka för niorna
De önskar också en basketplan på skolan, nu finns det bara en korg.
Elevrådet har diskuterat att det finns för lite förlängningssladdar till datorerna, och
att många uttag inte fungerar.
Skolan har dåligt internet – Milly berättade att det påverkade LUPP:en, eftersom
nätverket delvis låg nere när eleverna svarade.
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Elevkafeterian har varit stängd länge för att den inte har personal. Ebba
kommenterar att de hade det problemet, nu har matsalen hand om kafeterian.
Elever kan hjälpa till, men får inte ha hand om pengar.

-

Osbeck
Jasmine berättar att de har haft stormöte på teams – inte så aktivt tyvärr, men de
pratade mycket om Corona-reglerna. Nu studerar de flesta elever hemma och det
fungerar bra.
De har arbetat mycket med Nobel – nobeldagen var igår, och nobelkommittén la
ut en film istället för vanligt firande. Ni hittar filmen här:
https://youtu.be/e1UbldRiIYY

•

Övriga evenemang/info från fritidsledarna
Fortsatt stängt på fritidsgårdar och Aktivitetshus, de kör utomhusaktiviteter för
högstadiet och digitalt för alla. Bland annat har de haft padel, grillning och walk-andtalk. De finns på discord under Fritidsledare Laholm.

•

Information från Aktivitetshusstyrelsen
Styrelsen har inte något nytt att berätta de skjuter på aktiviteterna bokcirkel, Dirty
Swayze och sminkkväll till nästa år. m

•

Lupp
Sofia berättar om att LUPP-enkäten är klar och att hon nu håller på att sammanställa
resultatet. Det som man kan se redan nu är att intresset för att påverka minskar, både
i skolan och i kommunen
Det är också en något bättre psykisk hälsa bland unga.
Sofi vill ha en analysgrupp med ungdomar och följande vill vara med:
Moa, Milly, Emma, Agnes, Ebba och Olof.

7. Ungdomars frågor till politiken
Inga frågor finns.

8. Politikernas frågor till ungdomsforum
Vad är det ni ungdomar tycker att politiken ska fokusera på, undrar Kenneth
Ebba svarar att det hade varit bra om politikerna var ute i skolorna.
Agnes undrar över lokaltrafiken, borde får åka gratis till skolan, Sofia kollar upp det.
Roland Norrman messar och hälsar till alla.

9. Eventuella ansökningar om idépengar
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En ansökan har kommit in om pengar för att hålla på med Raku-bränning på
Vibesgården, ansökan är på 7000 kr.
Beslut: Ungdomsforum rekommenderar att ansökan godkänns.

10. Eventuella samråd
Inga aktuella samråd just nu.

11. Övriga frågor
Ebba undrar hur det blir med Karseforsdansen och niornas bal, Sofia rekommenderar
att man planerar för olika scenarier.
12. Mötet avslutas
Siv tackar för mötet och hälsar att alla ska ta hand om varandra.
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Justerandes signatur:_____________________________
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