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Mötet hölls i Kommunhuset Markaryd, Sunnerbosalen tisdagen den 31 januari 2023,  
kl. 16.45-19.30. 

  
  Närvarande: 

Shahd Rehawi  Strömsnässkolan´ 
Ream Alshaman Strömsnässkolan 
Mortaza Hasani Strömsnässkolan 
Alice Kristensson Markaryds skola 
Dejan Gustafsson Markaryds skola 
Vincent Ellehamn Markaryds skola 

 Marie Borglin  KCM 
Ester Bukuri  KCM 
Enaas Alissa Alkadro KCM 
Siham Fallaha  KCM 
Moises Butoyi  Övrig gymnasieskola 
Anton Wombell Markaryds skola övrig elev. 
Maria S. Lundin UKN  

 Robin Hansen  UKN 
 Madlene Sandström endast §7 
 Veronika Andersson endast §7 
 Pia Hardinsson endast §8 

Thomas Wiking endast §8 
 Arne Lindman  Ungdomssamordnare 
  
 

Återbud var lämnat från Joakim Pohlman som skulle medverkat vid § 6. Ingen övrig hade lämnat 
återbud 

  
  

Dagordning 

 
§1 Mötet öppnas. 

  §2 Närvaro.  
§3 Dagordningen fastställs. 
§4 Val av justerare. 
§5 Förra mötets protokoll 
§6 Busstider Länstrafiken (Joakim Pohlman) 
§7 Drogfri skola (Madlen Sandström) 
§8 Bibliotekets hemsida (Thomas Wiking/Pia Hardinsson) 
§9 Rapport från UKN 
§10 Skolmaten. 
§11 Elevrådsfrågor 
§12 Instagram konto 

 §13 Övriga frågor. 
§14 Mötet avslutas. 
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§1. 

 Mötet öppnas. 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§2. 

Närvaro.  
Se ovan.  
 

 

§3. 

Dagordningen fastställs. 
Mötet beslutade att jobba enligt föreslagen dagordning. 

 

 

§4. 

Val av justerare. 
Alice Kristensson utsågs till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§5. 

Förra mötets protokoll. 
Förra mötets protokoll gicks igenom. Frågan om gemensamma friluftsdagar togs åter upp. 
Fortfarande ingen återkoppling i frågan. Mia tar upp det igen på morgondagens UKN-Au. 
 

§6. 

Busstider Länstrafiken (Joakim Pohlman) 
Joakim var inbjuden som representant från Länstrafiken. Tyvärr fick han förhinder och 
återkommer på mötet den 28 mars. 
Önskemålen från ungdomarna står fortfarande fast att det är senare bussar på vardagar mellan 
Markaryd och Strömsnäsbruk, fler avgångar på helgerna samt fler avgångar från Ljungby på 
kvällarna. 
 

§7. 

Drogfri skola (Madlen Sandström) 
Madlen föredrog lite av innehållet i den utarbetade drogpolicyn för skolorna. En diskussion 
uppkom om hur man praktiskt kan jobba med det bland eleverna och om man skulle kunna driva 
någon form av kampanj genom Ungdomsinskottet. Ungdomarnas mening är att det är viktigt att 
ämnet tas upp ofta i skolan och i olika ämnen, inte bara som en engångsföreteelse i början på 
terminen och liknande. Man bestämde också att ämnet droger ska vara återkommande på 
Ungdomsinskottets möten.  
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§8. 

Bibliotekets hemsida (Thomas Wiking och Pia Hardinsson) 
Biblioteket håller på att lansera en ny hemsida. Tomas och Pia föredrog lite om tankarna kring 
denna och sedan fick ungdomarna ett antal frågor med uppgifter att hitta olika saker på sidan. 
En del synpunkter på förändringar och förbättringar framkom. 
 

 

§9. 

Rapport från UKN 
En delvis ny nämnd har tillträtt efter valet. 
Nämnden kommer att titta på betygsstatistiken för ht-22 vilken inte visar några jättebra resultat. 
Frågan ställdes om hur man får eleverna mer studiemotiverade. Synpunkter som framkom var 
bland annat: mer inflytande i undervisningen, skapa mer självförtroende, pluggkultur, mindre 
digitalt, mer diskussioner ledda av lärare. 
En ny kulturplan är på gång. Ros-Marie Neckö är inbjuden till mötet den 28 mars för att fånga in 
ungdomarnas synpunkter på planen. 
Tankar finns på att starta igång ett nytt program på KCM. Det är en lärlingsutbildning i 
industriteknik där man varvar 50% teori med 50% betald praktik. Ungdomarna är mycket positiva 
till detta förslag. 

 

§10 

Skolmaten 
Denna punkt hann inte diskuteras mycket men ungdomarna fick ta del av den enkät om 
skolmaten som genomfördes för ett antal år sedan. De ombads att se över denna och komma 
med synpunkter vid nästa möte. 
Frågan om matråd på skolorna ligger fortfarande hos politiken. 
 

§11 

Elevrådsfrågor 
Punkten elevrådsfrågor ska finnas med som en fast punkt på varje UI-möte enligt tidigare beslut. 
Ungdomsinskottet efterlyser fortfarande respons och återkoppling på det dokument gällande 
rutiner för elevråden som har delgivits skolledningen. UKN bevakar detta och UI ser fram emot 
en reaktion.   
 

§12 

Instagramkonto 
Marie lägger ut lite information om dagens möte.. 
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§13. 

Övriga frågor. 
Inga övriga frågor framkom. 

 

§14. 

Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 

 
  

 
…………………………………………………………………………….. 
Marie Borglin    Ordförande  

  
  

………………………………………………………………………………  
Alice Kristensson   justerare 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Arne Lindman    ungdomssamordnare/sekreterare  
 

 

 

 


