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Mötet hölls 1 Kommunhuset Markaryd, Sunnerbosalen tisdagen den 28 februari 2023, 

kl. 17.00-19.30. 

Närvarande: 

Shahd Rehawi Strömsnässkolan” 

Ream Alshaman Strömsnässkolan 

Alice Kristensson Markaryds skola 

Dejan Gustafsson Markaryds skola 

Marie Borglin KCM 

Ester Bukuri KCM 

Enaas Alissa Alkadro KCM 

Siham Fallaha KCM 

Moises Butoyi Övrig gymnasieskola. 

Robin Hansen UKN 

Arne Lindman Ungdomssamordnare 

Återbud var lämnat från Maria S. Lundin, Mortaza Hasani och Vincent Ellehamn. 

Dagordning 

V Mötet öppnas. 

§2 Natvaro. — 

§3 Dagordningen fastställs. 
§4 Val av justerare. 
§5 ’ Förra motets protokoll 
§6 Barnets basta galler 
§7 Drogfri skola 
§8 Skolmaten. 
$9 Elevrådsfrågor 
§10 Rapport fran UKN 

§l1 Instagram konto 

§12 Övriga frågor. 

§13 Motet avslutas. 
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§1. 
Mötet öppnas. 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

82. 
Närvaro. 
Se ovan. 

83. 

Dagordningen fastställs. 
Mötet beslutade att jobba enligt föreslagen dagordning. 

$4. 

Val av justerare. 
Ester Bukuru utsågs till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

85. 
Förra mötets protokoll. 
Förra mötets protokoll gicks igenom. Frågan om gemensamma friluftsdagar togs åter upp. 

Fortfarande ingen återkoppling i frågan. Robin tar upp det igen på morgondagens UKN-Au. 

86. 
Barnets bästa gäller. 
Fanns inget direkt att ta upp under denna punkt. Istället genomfördes en diskussionsövning 

under ämnet Barnkonventionen. Övningen genomfördes som en fyra-hörns övning där man hade 

att ta ställning i olika frågor. Diskussionerna blev ganska livliga och ungdomarna uppskattade 

denna form av övning. Man önskade att man skulle ha mer av detta på mötena. 

87. 

Drogfri skola 
Ungdomarna hade fått ut dokumentet ”Drogfri skola, Riktlinjer och rutiner för förebyggande och 

åtgärdande arbete”. Allmän synpunkt på dokumentet var att det verkar bra men det är viktigt att 
det åtföljs också så det inte bara blir en hyllvärmare. 

Vidare hade man en idé om att återinföra metoden ”Drogfri Duo” i en omarbetad version och 

med en digital lösning istället för det plastkort som användes tidigare. 

Man hade även en idé om att man kunde göra temadagar/veckor i likhet med färgdagarna där 

man kanske klär ut sig på ett sätt som visar vad som händer med kroppen om man använder sig 

av droger. Båda idéerna kräver en finplanering då inga direkta detaljer framkom. Men idéer och 

tankar finns det gott om.
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§8. 

Skolmaten 
Ungdomarna hade fått ut den enkät som genomfördes for ett antal år sedan angående skolmaten. 

Man tyckte enkäten var bra men kunde tänka sig att lägga till en fråga angående temaveckor i 

matsalen. I övrigt anser man att man gärna kan genomföra denna enkatundersokning igen. Vidare 

framkom att det verkar ha blivit en liten trend att eleverna gärna går ut och äter ett par dagar i 

veckan istället för att äta i skolmatsalen. 

Vi efterlyser fortfarande svar från skolorna huruvida man har matråd eller ej. UKN skulle begära 

in protokoll från matråden. Robin undersöker detta. 

89 

Elevrådsfrågor 
Punkten elevrådsfrågor ska finnas med som en fast punkt på varje UI-mote enligt tidigare beslut. 

Ungdomsinskottet efterlyser fortfarande respons och återkoppling på det dokument gällande 

rutiner för elevråden som har delgivits skolledningen. Robin väcker återigen frågan på 

morgondagens UKN-Au. 

810. 
Rapport från UKN 
UKN ska bland annat jobba med resebidrag för gymnasieelever. I övrigt fanns inget direkt att 
informera om. Robin kommer att ta upp de tre frågorna som tidigare nämnts: rutiner för elevråd, 

matrad samt gemensamma friluftsdagar. Viktigt att UI får respons pa sina ärenden. 

§12 

Instagramkonto 
Marie lagger ut lite information om dagens mote. Bilder togs. 

§13. 

Ovriga fragor. 
Ester framförde att det blivit jättebra med belysningen längs gangstigen vid Klintbadet i 
Strömsnäsbruk. Hon ombads att lägga in detta som en synpunkt i Sag vad du tycker. 

814. 
Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  

     Ordförande 

Justerare 

ungdomssamordnare /sekreterare


