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VÄLKOMMEN TILL 200 000 KRS-PROCESSEN 2022  

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

Parkskolan, Lagaholmsskolan, Grundsärskolan, Ahlaskolan, Genevadsskolan, Knäredsskolan, 

Veingeskolan, Hishultsskolan, Skottorpsskolan, Vallbergaskolan, Våxtorpsskolan, Hasslövs 

bygdeskola, Öringeskolan och Ysby skola. Aktivitetshusets styrelse, fritidsledare och fältare. 

 

Hej! 
Nu har kommunstyrelsen bestämt att den demokratiprocess för barn och unga som testades förra 

året ska bli permanent. Det betyder att ni och ert elevråd, skola, fritids, fritidsgård och 

Aktivitetshus kan vara med och söka pengar från de 200 000 kronor som finns. Pengarna ska gå 

till att öka trivseln och göra det roligare för barn och ungdomar på era ställen. Elever från 

förskoleklass till årskurs 9 kan ansöka om pengarna.  

Vad kan man söka pengar till? 

Ni kan söka pengar till förbrukningsmaterial och/eller till aktiviteter. Det kan till exempel vara: 

• Föreläsningar 

• Nya bollar och mål 

• Besök för en skola till simhallen inklusive buss 

• Aktivitetsdag utomhus 

• Nya hopprep 

• Dansuppvisning 

Ni kan INTE kan söka pengar till fasta inventarier, till exempel lekstugor, klätterställningar och 

fasta byggnader under 2022.   

Det viktigaste är att ni tillsammans kommer fram till vad ni vill göra för att öka trivseln. Vuxna 

får gärna var med i arbetet men de får inte komma med egna förslag eller påverka era val. De 

förslag som kommer in ska gå i linje med barnkonventionen, inte vara kränkande, 

diskriminerande eller odemokratiska.  

https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/glanningeskolan-f-6/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/mellbystrandskolan-f-6/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/parkskolan-f-6/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/grundsarskola/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/ahlaskolan-f-3/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/genevadsskolan-f-3/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/knaredsskolan-f-6/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/veingeskolan-f-9/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/hishultsskolan-f-6/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/skottorpsskolan-f-6/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/vallbergaskolan-f-6/
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/kommunala-skolor/vaxtorpsskolan-F-9/
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Hur söker ni? 
Varje grupp får skicka in max två förslag. Det kanske innebär att ni får ta bort några förslag 

under er process. Ni kan börja med att ta bort de förslag som kostar mer än 200 000 kronor och 

de som ni inte tror är möjliga att genomföra. Tänk på att även eventuella arbetskostnader ska 

vara medräknade och att det är ni själva som ska planera och se till att er aktivitet blir verklighet. 

 

Fyll i er ansökan via länken: 

esMakerNX3 

 

och skicka in era förslag senast den 19 april 2022. 

 

Vad händer sen? 
De 200 000 kronorna fördelas mellan alla som söker. Det sker på ett demokratimöte där ni som 

har sökt pengar är med och beslutar tillsammans med ungdomar från Ungdomsforum. En 

inbjudan skickas ut och 2 barn/ungdomar från varje råd bjuds in att delta tillsammans med en 

vuxen.    

 
 
 

Varmt välkomna att vara med! 
 

Vänliga hälsningar, 

 

Ungdomsforum och Kommunstyrelsen i Laholms kommun 

genom Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

Telefon: 0702-12 91 90 

Mejl: sofia.larsson@laholm.se  

 

 

 

 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=933b667f66cf
mailto:sofia.larsson@laholm.se

