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Inbjudan till "200 000 skäl att göra sin röst hörd" 

Till: elevråd, klassråd, rektorer, lärare, och övrig skolpersonal på Glänningeskolan, 

Mellbystrandsskolan, Parkskolan, Lagaholmsskolan, Grundsärskolan, Ahlaskolan, 

Genevadsskolan, Knäredsskolan, Veingeskolan, Hishultsskolan, Skottorpsskolan, 

Vallbergaskolan, Våxtorpsskolan, Hasslövs bydgeskola, Öringeskolan och Ysby skola. 
Aktivitetshusets styrelse, fritidsledare och fältare. 

 

 
Hej! 
För första gången kan du och ditt elevråd/skola/fritidsgård/Aktivitetshus vara med och påverka 

hur 200 000 kronor ska användas för att det ska bli roligare för barn och ungdomar att bo i 

kommunen. 

 

Kommunstyrelsen har bestämt att avsätta 200 000 kr under 2021 för att ni ska kunna vara med 

och påverka vilka aktiviteter som kan genomföras för unga. Detta gör vi för att alla ska få 

chansen att lära sig mer om vad demokrati är och hur det fungerar. Vi tror att det är både roligare 

och lättare att förstå detta om man gör något som man kan se ett verkligt resultat av, och det 

ganska snabbt. Det är också meningen att barn och ungdomar ska tycka att det finns roliga saker 

att göra under sin skoltid och fritid. Om det fortsätter efter 2021 vet vi inte, men i år finns det 

stora möjligheter att få genomföra det ni vill! 

 

Vill ni vara med? 

Se till att alla på skolan/fritidsgården/Aktivitetshuset (ungdomar, elever, lärare och övrig 

skolpersonal) får reda på att ni har fått denna inbjudan och att alla barn/unga som vill får vara 

med och ta fram förslag på vad de tycker pengarna ska användas till. Ju fler som är med desto 

bättre. Om ni inte har ett gårdsråd på er fritidsgård behöver ni bilda det så att ni har någon 

fungerande styrelse som kan lämna in förslag. Berätta också om hur detta kommer att gå till på 

er skola/fritidsgård/Aktivitetshus. Hur ni gör när ni tar fram förslagen får bestämma nästan helt 

själva. Berätta också att alla skolor får vara med och ta fram förslag. 

 

Regler för arbetet 

Lägg upp arbetet så att så alla som är intresserade får vara med och att de lär sig att det finns 

klassråd, elevråd och ungdomsråd och försök klura ut vad de olika råden fyller för funktion. Vi 

vill också att alla som är med får chansen att prova på att diskutera och argumentera för sina 

egna tankar och idéer och att lära sig lyssna på andra. 

 

Varje elevråd/styrelse får skicka in max två förslag.  

Det kanske innebär att ni får ta bort några förslag under er process. Kanske kan ni börja med att 

ta bort de förslag som kostar mer än 200 000 kronor och de som ni inte tror är möjliga att 

https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/glanningeskolan-f-6/
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genomföra? Tänk på att även eventuella arbetskostnader ska vara medräknade. Vuxna får gärna 

handleda arbetet men får inte komma med egna förslag eller påverka era val.  

 

Skicka in era förslag senast den 3 maj 2021 till: 

Laholms kommun 

Barn- och ungdomsstrateg, socialförvaltningen 

312 80 Laholm 

 

Eller mejla till sofia.larsson@laholm.se.  

Märk kuvertet eller mejlet med "200 000 skäl att göra sin röst hörd".  

När allas förslag har inkommit får ni en inbjudan till ett möte då pengarna ska fördelas. Mötet 

kommer att vara i höst i Aktivitetshuset i Laholm. Vi återkommer med datum för mötet när vi 

vet hur pandemin utvecklas. Vår förhoppning är att vi ska kunna hålla ett fysiskt möte. Varje 

elevråd/styrelse väljer ut två representanter och en vuxen kontaktperson som deltar på mötet. 

 

Välkommen att delta! 

 

Laholm den 1 mars 2021 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Ungdomsforum och Kommunstyrelsen i Laholms kommun 

genom Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

Telefon: 0702-12 91 90 

Mejl: sofia.larsson@laholm.se  
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