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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 

 
Plats och tid  Veingeskolan, sal L232, Veinge 20211111, 10.00-12.00 

   
Ungdomar  Milly Göstasson, Veingeskolan 

  Olof Persson, Veingeskolan 

  Alexander, Veingeskolan  

  Laban Skog, Veingeskolan 

  Milla Fant, Veingeskolan 

  Agnes Persson, Veingeskolan 

  Tess Hagström, Våxtorpsskolan 

  Iris Kragelund, Våxtorpsskolan 

  Jasper Löfquist, Våxtorpsskolan 

  Gustav Appelgren, Våxtorp 

  Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

  Maiar Bidawi, Lagaholmsskolan 

  Mohammed Alsheikhah, Lagaholmsskolan 

  Judi Husäin, Lagaholmsskolan  

  Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

  Jonas Lampe, Osbeck 

   

    

Politiker   Siv Pålsson, vice ordförande, kommunfullmäktige  

Kenneth Camitz, ordf. socialnämnden  

Åke Hantoft, ordf. barn- och ungdomsnämnden  

  

   

       

Övriga deltagande Richard Mortenlind, utbildningschef 

  Lina Tannerfalk 

Daniel Johansson, fritidsledare  
Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

Hallandspostens reporter (mellan 11.30-12.00) 

  
Utses att justera  

 
Ordförande  __________________________________ 

 Siv Pålsson, mötesordförande 

 

Sekreterare  
 __________________________________ 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
Justerande ______________________________________ 
 Maiar Bidawi, Lagaholmsskolan 
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda 
Siv öppnar mötet och alla på mötet presenterar sig.  

 
2. Val av justerare 
Maiar utses till justerare. 

  
3. Godkännande av dagordning  
Mötet godkänner dagordningen.  

 
4. Genomgång av föregående protokoll 
Sofia läser upp föregående protokoll och mötet godkänner protokollet.  
 

5. Aktuella ungdomsfrågor 

• Information från elevråden 
• Veingeskolan 
På elevrådet pratade de om hur de kan göra elevrådet mer effektivt. Har börjat planeringen av 
Spexveckan för niorna och Crazy Day.  
 

• Våxtorpsskolan 
Har inget 

 

• Lagaholmsskolan 
Har elevrådsmöte i eftermiddag, dåligt planerat, borde vara före Ungdomsforum.  
 

• Osbecksgymnasiet 
Har inte haft möte ännu, de har haft fullt upp med kungabesöket där de pratade om hur 
pandemin har påverkat eleverna.   

 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Kalle berättar att de hade ett väldigt trevligt höstlov, Champions league kvällar, laserdoom, 
fiske, ridning på islandshästar, öppet på fritidsgårdar.  

 
Daniel berättar att det 19 november är det internationella mansdagen. De kommer ha en 
föreläsare som heter Mårten Granlund, från organisationen Under Kevlaret. Han pratar mycket 
om män och hur män skulle behöva prata mer om känslor.  
 
Fortsätt tips om att följa Ungilaholm på Instagram och Facebook.  

 
6. Arbetsmiljön på skolorna: Hur skapar vi ett bra klimat? Diskussioner där vi 

försöker komma med lösningar, förslag, idéer 
Åke börjar med att berätta att politikerna i Barn- och ungdomsnämnden får information 
när det händer något på en skola. Det första Åke gör är att prata med Richard och även 
Lina och Elevhälsan kopplas in. Man hittar inte lösningar på en gång, utan måste 
systematiskt arbeta med det.  
 
 
Vet ni vem George Floyd är, undrar Åke. Då gjorde Colin Kaeplenick något när de ska 
sjunga nationalsången inom amerikans fotboll, han satte sig på knä. Vilket retade upp 
Donald Trump och detta utvecklades sedan i Black Lives Matter och Respect. Det 
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utvecklade till något mer än bara en aktion mot polisvåld. Parallellen är att det kan vara 
så att det inte bara är en sak som behöver åtgärdas. Ni som sitter i elevrådet har ett 
ansvar för att samarbeta för en bättre skola.  
 
Daniel undrar om man har satt in några åtgärder ännu? Bland annat är Lina på plats mer 
på Lagaholmsskolan.  
 
Richard säger att man måste fundera på vad grundsituationen handlar om när man 
analyserar situationen. Här finns ett liv, all den kärlek man känner till alla olika människor 
runt om kring. Det finns en sida i detta som är en skuggsida, när man tappar respekten 
för andra, men skriver ord som man skulle dra sig för att säga öga mot öga. Det är inte 
bara ungdomar som håller på med detta, utan ibland är vuxna ännu värre. Vi tappar 
något i länken där av det mellanmänskliga. Detta måste vi återerövra. Ord är som 
tatueringar, de sitter kvar i skinnet på en och påverkar oss. Den absolut viktigaste saken 
som vuxna som jobbar på skolan ska göra är att se till att ni inte har en sådan 
arbetsmiljö. Om det inte funkar kollektivt på en skola och tar lika mycket ansvar då blir 
det sämre för alla. Då lär sig eleverna att på vissa lektioner kan man säga vad som helst 
och på andra inte. Därför måste man vara överens i vuxenvärlden.  
 
Det är tufft för en lärare att bli ifrågasatt och därför behöver de lärarna stöd. Det är 
lärarna som ska ha makten i klassrummet, eleverna ska ha inflytande, men det är lärarna 
som ska hålla ordningen. Det behöver också vara vuxna på skolan som inte sätter betyg 
på er. På skolorna har man elevhälsoteam. Där ingår kurator, skolsköterska med flera, 
som finns där för att hjälpa eleverna och även i vissa fall lärare.  
 
Nu har de föreslagit för politikerna att man behöver satsa mer på elevhälsoteamen. De 
sätter budgeten i november och politikerna säger att det kommer avsättas pengar.  
 
Kenneth fyller i att det finns tillfällen när även sociala kommer in, och att det är viktigt att 
anmälningar kommer in. Alla som jobbar på en skola ska göra orosanmälningar när det 
behövs. De som ibland beter sig illa kan ha det väldigt jobbigt hemma, det är inte svart 
eller vitt.  
 
Alfons undrar när det kommer in många anmälningar på en elev – vad händer då? 
Kenneth svarar att det görs en samlad bedömning, då startar man en utredning. Det kan 
leda till insatser i hemmet och olika stödinsatser. Man kanske behöver en ny familj.  
 
Hur många utredningar har gjorts under 2021 – 180 st. ungefär. Hur många har lett till 
någonting? Väldigt många, svarar Kenneth. Pandemin hr påverkat, men Matteus menar 
att det här problemet inte är nytt.  
 
Lina berättar att hon arbetar mycket med rektorn på Lagaholmsskolan och har träffat alla 
lärare under två studiedagar på höstlovet. Hon undrar vad Ungdomsforum tycker att 
lärarna ska göra:  
 

• En tydlig genomgång så alla vet vad man ska göra.  

• Viktigt att lärarna inte accepterar att eleverna lägger olika kommentarer. 

• Lärare i korridorerna behövs 
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• Alla elever får kollektiv bestraffning när en stökar 

• Lärarna borde anpassa sig mer efter hur eleverna lär sig 

• Tydliga konsekvenser, om en elev håller på hela tiden så måste man kunna bli 
avstängd.  

• Mycket småtjafs i klassrummen 

• Lärarna måste markera mot olika beteenden, så att det inte blir accepterat att man 
beter sig illa.  

• Vissa lärare har mycket bra respekt och man har studiero, medan andra inte klarar av 
det.  

• Flera elever som inte respekterar några lärare och hela lektionen går ut på att lärare 
och elev bråkar. 

• De lärare som kan lära ut bra har respekt hos eleverna, de som får mest skit från 
eleverna är de som inte har erfarenhet och utbildning 

• På mentorstiden tog lärarna upp att det är viktigt att lägga ifrån sig telefonerna.  

• Det är svårt att anpassa sig från lektion till lektion för att lärarna är så olika 

• Ett förslag är att sätta de lärare som eleverna tycker undervisar bra tillsammans med 
de som inte är så bra och så lär de varandra.  

 
Lina kommenterar att ni är ”spot-on”, det är precis det som forskningen säger. Tydlighet är 
viktigt för studiero, det måste också finnas goda relationer, det respekt det handlar om. 
 
Richard pratar om ”livets triangel”. Man gör vissa val i livet, man kan välja att vara vänlig och 
snäll, eller så kan man bete sig tvärtom. Om beteendet inte får någon konsekvens, då får vi 
en situation där andra påverkas. Då kommer man in på det som handlar om omsorg. Det 
gäller även den som utsätter andra för kränkande behandling. Konsekvens är ett bättre ord 
än bestraffning. För att en skola ska klara det måste man vara jättebra på att samarbeta, det 
kan inte ligga på en lärare.  
 
Daniel kommenterar att han varit runt mycket på skolorna under ganska många år och det 
han har sett är att de behövs odlas en kultur på skolorna som är positivt, just nu är det en 
tråkig attityd. Ganska många lärare är rädda för att sätta ner foten. Lärarna behöver en 
uppbackning från sina chefer. Det finns en risk när det har skett ett par större, allvarliga 
incidenter som uppmärksammas. Men det är så mycket som ligger bakom och det finns en 
risk att de hamnar i skymundan. Eleverna signalerar också att det inte finns en enad lärarkår 
som är överens hur man ska hantera problemen.  
 
Lina berättar att det man arbetar med på Lagaholmsskolan är att arbeta på ett liknande sätt. 
Det finns saker som fungerar bra, och vad är det de lärarna gör som funkar? Man arbetar 
också med att kartlägga hur det ser ut på skolorna.  
 
Lärarna bedömer också på olika sätt – det skapar en oro hos eleverna. De vill ha lärare som 
bedömer på samma sätt, det blir mer rättvist.  
 
Alfons lyfter att även om vi här kommer fram till en massa saker som behöver utvecklas, det 
kommer inte hända. Han upplever att skolorna är så underbemannade att det inte finns tid att 
arbeta med detta, lärarna måste prioritera bort vissa saker.  
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Det är olika med hur man behandlar olika ord, homofobiska, rasistiska. Tjejer och killar 
behandlas olika, en tjej kan kallas hora för något hon gör medan en kille hyllas av sina 
kompisar.   
 
Att det är så stökigt i korridorerna är att de som anses vara populära är de som stökar och då 
vill fler vara som dem.  
 
FIKAPAUS 
 
Åke kommenterar att det finns två dimensioner, det ena handlar om arbetsmiljön och de 
andra handlar om vad som händer i en speciell situation och med en speciell lärare.  
 
Olof lyfter att de på elevrådet hur de ska göra för att se att det händer saker – lägga upp 
elevrådsprotokollet på Veingeskolans hemsida.  
 
Kenneth tycker att det är viktigt att ha en avstämning, även i Ungdomsforum.  
 
Beslut: Att ta upp på Ungdomsforum i april en uppföljning av hur arbetet med att skapa ett 
bättre klimat på skolorna.  
 
Richard berättar att det finns olika saker ni kan förvänta er ska hända, bland annat blir det 
fler personal i elevhälsoteamen. Det finns också fysiska förändringar, Lagaholm har fått nya 
möbler och Veingeskolan ska få nya skåp.  
 
När det gäller att lärare är olika så är det ingen quick fix, det tar tid att ändra detta. Vi har 
elevråd på skolorna, vi har Ungdomsforum och elevrådsutbildningar – på de forumen ska vi 
fortsätta prata om detta.  
 
Om man behöver hjälp och stöd, exempelvis psykisk ohälsa, men har bra betyg, så kan det 
inte fixas.  
 
Daniel vill ha mer vuxna på skolan från elevhälsoteamet, men han ser inte hur detta ska lösa 
de problem som vi pratar om nu, med misshandel och annat. Richard svarar att de sakerna 
måste lösas utifrån de olika individerna, vad som görs för dem kan inte skolan prata om på 
grund av sekretess och integritet.  
 
Judi undrar om hur det går med renoveringen av Lagaholmsskolan? Åke svarar att det pågår 
ett politiskt resonemang om hur det ska gå till och när.  
 
Åke meddelar också att det är på gång med nya skolmöbler till Lagaholmsskolan, att åtgärda 
trängseln i Våxtorp och nya skåp på Veingeskolan.  
 
Matteus har synpunkter på att man satsar på elevhälsoteamet, man kan inte bara satsa på 
det, det behövs många fler åtgärder. Richard svarar att det finns inte bara några få lösningar, 
utan hur kan vi lösa detta tillsammans.  
 
Tess kommenterar att man måste starta med de kränkande orden så hindrar man 
slagsmålen.  
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Just nu är det mycket skadegörelse, det kostar pengar för skolan, borde pratas om på 
mentorstiden.  

 

 
7. Planering av tema för Ungdomskonferens 2022 

Förslag: 
- Unga och politik 
- Arbetsmiljön 

- Psykisk hälsa 
 
Ungdomsforum fattar beslut om detta vid nästa möte 

 
8. Ungdomars frågor till politiken 
Milly undrar när de ska få vaccineras på Veingeskolan. Richard vet inte exakt när detta ska 
ske. Skolan ska informera er i förväg. Kenneth svarar att de har gett en tredje dos på 
äldreboendena, därför har det försenats.  
 
Kommer Vibesgården öppna mer? Kalle svarar att de är underbemannade, så just nu har de 
inte möjlighet att öppna upp mer. Det ska förhoppningsvis anställas mer folk efter jul. Blir det 
större utbud. Det finns inga planer på det, men gå direkt med det till fritidsledarna.  

 
9. Politikernas frågor till ungdomsforum  
Inga frågor – de tackar för en bra diskussion kring arbetsmiljön.  

 
10. Eventuella ansökningar om idépengar 
Inga nya ansökningar har kommit in, men det finns pengar kvar och går att söka. Blanketten 
hittar ni på www.laholm.se/ungdomsforum.  
 

 

11.  Övriga frågor 
 

12. Nästa möte 
Nästa möte är den 6 december, på Våxtorpsskolan. Då kommer Laholmsnämnden och ska 
ha en dialog med er om tillit till myndigheter och institutioner.  
 
Vilken julfika vill ni ha? Julmust, pepparkakor, skumtomtar, polkagrisar, lussekatter, ädelost, 
glögg, köttbullsmackor.  
 

13.  Mötet avslutas  
Siv tackar för ett mycket bra möte och avslutar mötet.  

http://www.laholm.se/ungdomsforum

