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Så var då höstens Ungdomsfullmäktige i Knutsalen öppnad. I år var det inga snömassor som 

hindrade ledamöter och kontaktlärare att ta sig hit, så det var fullsatt, och tomten på taket satt 

och sken i solskenet som då och då tittade fram. 

Vår nye kultur- och utbildningschef Christer Olofsson, som du 

ser här till höger, gick efter det att Molly Lundholm förklarat 

mötet öppnat och de sedvanliga procedurerna var avklarade, 

upp till podiet och presenterade sig. Christer, som är en varm 

anhängare av ungdomsdemokrati, uppmanade alla ledamöter-

na att utnyttja sina chanser till medinflytande. Han underströk 

att det är ett fint uppdrag, och att man ska vara stolt över att 

sitta med i Ungdomsfullmäktige.  

 

Elevrådsredovisningen 
Skolrepresentan-

terna gick nu 

fram för att skola för skola redovisa vad man 

håller på med och vad man genomfört i de olika 

elevråden, främst för de pengar som de olika 

skolorna beviljades på det s.k. pengamötet i maj. 

Köpingebroskolan har bl.a. arbetat fram nya fot-

bolls- och bollspelsregler, samt genomfört en 

trivselenkät, som visat på att eleverna trivs bra 

på skolan. De ska också ha ett disko den 2 

dec. Svarteskolan har haft matråd, som lett till 

bättre potatis. Västervångs alla 9:or ska till 

Tosselilla till sommaren. Skolan har också 

beställt bänkar av beviljade medel. 

På Backa ska man ha en talangjakt den 6 de-

cember, och man har varit i Köpenhamn på 

Experimentariet för pengarna från Uf-mötet i 

våras, något som man också visade upp på de stora skärmarna, i form av ett kort bildspel.             
Sövestad ska göra om sitt omklädningsrum som drabbats av mögel. Norreport ska ha besök av 

Netscan, Mats Andersson, för sina 7:or och 8:or. Kunskapsskolan ska köpa ett biljardbord för sina 

pengar. Man har också hållit på med stadgar för elevrådet.                                                                 
Edvinshemskolans representanter berättade om sin utflykt till Snogeholm, som de beviljats en 

summa pengar till. När det var Blekeskolans 

tur att redovisa (se bild nästa sida!), så fick vi 

se deras utflykt till Ystad Djurpark i form av ett 

bildspel med många bilder på de trevliga dju-

ren, som ringsvanslemurer och kameler.  

Löderup har bl.a. haft en halloweenmaskerad 

och ska eventuellt också ordna en talangjakt. 

Östra skolan har infört nya regler på fotbolls-

planen, och även för toaletterna. Västra Sjösta-

dens skola ska ha julbasar den 15 december, 

man har också arbetet med en värdegrund och 

en likabehandlingsplan. 

Svarteskolan 

Backaskolan 

Edvinshemskolan 
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Sist ut var Ängaskolan, som du ser på bilden 

ovan. De berättade att de infört en tyst dag i mat-

salen (där det annars kan vara ganska högljutt!) 

och att de ska tillverka en egen flagga.  

 

Betygsfrågan 

2009 kom Ungdomsfullmäktige upp med ett för-

slag på att deltagande i Uf skulle medföra någon 

typ av positiv påverkan, eller notering, i betyget. 

En arbetsgrupp tillsattes och på våren 2010 hade 

man där arbetat fram kriterier för detta, varefter 

förslaget skickades på remiss till skolledarna.  

Något svar inkom emellertid aldrig, så därför ville 

presidiet att frågan skall skickas högre upp, till 

Kultur o Utbildningschefen för eventuellt beslut, 

och de församlade ledamöterna röstade ja till 

detta. Blir det positivt svar, så kommer det i så 

fall stå i skolbetyget att man varit delaktig i Ung-

domsfullmäktige. 

Här ser du Social Omsorgs nämndsgrupp,  

och Samhällsbyggnads till höger. 

Efter elevrådsredovisningen 

tog vi alla en fikapaus….. 
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Nämndsmöte och redovisning 
 

Samhällsbyggnadsgruppen ska ha ett möte den 7 de-

cember, då Marina Mårtensson, som är deras koordina-

tor, ska beskriva förvaltningen, bestämma teman för 

mötena, samt presentera politikerna i nämnden. 
 

Social Omsorg har haft ett möte med sin koordinator, 

Per Eigård, den 15 november, då de gick igenom vad 

de olika avdelningarna arbetade med, och de gick 

också igenom valda delar av socialtjänstlagen, där de 

bl.a. diskuterade begreppet solidaritet och självbe-

stämmande. Nästa möte är spikat till den 19 januari. 
 

BUN-gruppen, som du ser delar av här, både på bilden 

uppe och på bilden nedan till vänster, har arbetat ambitiöst. De var uppe och redovisade sitt 

arbete, som handlade om FN:s Barnkonvention, om barnperspektivet, barnchecklista och 

barnbokslut. Den 12 december ska de mötas igen, med sin koordinator Käthe Ivarsson, och då 

arbeta med bl.a. LUPP-enkäten. 
 

Kulturgruppen ska bl.a. recensera 

kulturupplevelser, som de sedan ska 

lägga på kommunens hemsida. De 

har Charlotta Blom Rudolv som sin 

koordinator. 
 
 

Här nedan ser du Joakim Hald och 

Selma Örtquist från kulturgruppen  

                                                                 

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) 

Nu var det dags för Eric Tegnander och 

Lucas Nilsson från UNF att prata om sitt 

förbund, vad de sysslar med, deras målsätt-

ningar samt 

att dela in 

ledamöterna 

i en grupp 

som bestod 

av högstadiet 

och en av mellanstadiet. För att lätta upp stämningen för hög-

stadiegruppen, så fick de gå runt till varandra i gruppen och 

hälsa på varandra och därmed byta namn med varandra. Så 

höll de på tills de fick tillbaka sitt eget namn igen! 

 

<<<<<< Här hälsar August Lindberg Brännström på någon, 

som han också byter namn med. 
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Eric berättade att man är med i förbundet för 

att man vill ha kul tillsammans och för att 

man vill försöka påverka, vill bedriva politik. 

Att få ungdomar att avstå från alkohol och 

andra droger är det viktigaste, och Eric fick 

sin grupp att ställa sig i olika delar av ses-

sionssalen utifrån frågeställningar som de då 

skulle hålla med om, typ ”man blir glad av 

alkohol”, ”det är vuxet att dricka” och ”det är 

coolt att dricka”. Sedan fick varje grupp tala 

för sitt ställningstagande. Ingen ställde upp 

på att det var vuxet eller coolt att dricka. 

Många ville stå fria från grupptrycket att 

man blir glad av alkohol.  

 

Lucas grupp, som höll till i ett rum intill, fick 

provsmaka två olika koladrycker, trodde de, 

men det var samma dryck i båda flaskorna 

fast de hade olika förpackning och namn. De 

som trodde att de drack Pepsi sa att den var 

sötare och inte så god som Coca, för att det 

är så man förväntar sig. Det handlar således om en placeboeffekt, en inbillningseffekt, därför 

att man förväntar sig något speciellt. Lucas ville med detta experiment visa att alkoholens 

effekter, och därmed beteendet när man druckit, mycket handlar om ett inlärt, förväntat beteende. 

Under punkten Övrigt så tillstyrkte Uf :s ledamöter att Löderups skola fick använda sina till-

delade pengar till en annan sorts gunga än fågelbogunga, eftersom stativet till ett sådant kos-

tade för mycket. Härmed var årets sista Ungdomsfullmäktige avslutat, och samtliga begav sig 

till det här stället, Bryggeriet, för att inta en god lunch och ha en trevlig samvaro. Nu gör vi 

juluppehåll för att återkomma den 8 mars 2012. 

 

 

 

 

 
Text och bild: Per Eigård, utredn.sekr och koordinator på Social 

Omsorg.                    

Lucas och Eric 

UNF kontakt: 

Eric Tegnander, tel 0737-42 15 54    eric@unf.se 

Lucas Nilsson, tel 0733-83 83 10      lucas.nilsson@unf.se 


