Anteckningar
Anteckningar Ungdomsrådet
Tid:

15 december kl 13-14.30

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:

Max Nonnen, Karlfeldt

Nora Lassila, Karlfeldt

Alvin Fredlund, Johan-Olov

Elicia Eritz, Åvestadal

Emil Hultman, Åvestadal

Felicia Nyman, Domarhagen

Filmon Yaos, Domarhagen

Julia Larsson, Karlfeldt

Olof Peterson, Johan-Olof

Rasmus Engstedt, Karlfeldt

Bengt Albertsson, Utredare

Malin Grimfeldt, Sekreterare

Maryam Al Shareefi, Karlfeldt

Fatema Abdo, Domarhagen

Ärenden:
Mötets öppnande
Genomgång av dagordning
Närvaro
Godkänna anteckningarna från Ungdomsrådet i november
Anteckningarna godkänns
Teamsmöte, regler påminns
▪
▪
▪
▪

Om du sitter i lugn miljö kan du ha mikrofonen igång
Ha gärna kameran på, så att vi kan se varandra!
Vi tar 5 minuters- pauser efter ca 50 minuter, rör på dig, gå på toa, hämta något
att dricka!
Säg till innan du lämnar mötet, viktigt för närvaro och arvode!

Info av Bengt gällande Lupp 2021
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Bengt Albertsson informerar om kommande Lupp-undersökning. Det är åk 8 och åk 2 på
gymnasiet. Se bilaga 1.
Valborgsmässohäng▪
•

•
•

Artister, bjuder in Emil Lantz till nästa möte, i januari, för att diskutera vidare.
Ekonomi, Nora och Max pratade med Södra Dalarnas sparbank. De vill vara med
och hjälpa till, men vill ha en budget och projektbeskrivning och veta hur mycket
som de önskas bidra med.
Stöd och hjälp från ABF?
Planeringsgruppen- borde ha ett digitalt möte och försöka få till en tydligare
projektbeskrivning. Gruppen har ett första möte direkt i anslutning till detta
ungdomsråd.

Ungdomsrådströjor
Tröjorna är färdiga och har kommit till Malins kontor i dag 15 december. Vi hoppas på att kunna
ses 26 januari och delar ut tröjorna då!
Sociala medier- Instagramkontot-nytt
Malin har startat nytt instagramkonto- ungdomsradet_i_avesta, Vilka ska ha inlogg och vad ska
läggas ut. Viktigt att tänka på att det är ett konto som representerar Avesta kommun. Tänk på
GDPR. Nora, Max, vi frågar Ellen om hon kan tänka sig? Vi börjar med dessa och ser om det
räcker med ansvariga. Malin ger dem lösenord till kontot. Om någon tar en bild som de vill ska
vara med på ungdomsrådets instagram, får de skicka den till någon av de ansvariga.
Medborgarförslag: Obligatoriska skolbesök till Avesta Art, med centralt betald buss. Max
och Ellen – Skjuts till januari
Tips från skolkultursidan-sprid till pedagoger. Johanssons Pelargoner och dans- Koreografin
till åk 4-9 på 15 språk.
Elevdatorer till varje elev- vi bjuder in någon från bildning och it för att prata vidare i januari,
vilka? Jerker Olofsson från bildning, kan bjudas in. Åke Malmgren-Evaldsson från It bjuds in. Ylva
Åkerberg, skulle även kunna bjudas in.
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Nästa års möten
Datum för möten 2021 är: 26 januari Jerker Olofsson, Åke Malmgren Evaldsson och Ylva
Åkerberg bjuds in, 16 februari- politiker m.fl. bjuds in, 23 mars- Fairtrades styrgrupp i Avesta
bjuds in, 20 april- politiker m.fl. bjuds in, 25 maj
31 augusti, 21 september- politiker m.fl. bjuds in, 19 oktober, 16 november- politiker m.fl. bjuds
in och 14 december. Fridolinsalen är bokad för samtliga möten, om vi tillåts träffas på en och
samma plats, trots pandemin.
Alla i Ungdomsrådet noterar dessa datum och lägger in i sina kalendrar.
Nästa möte: 26 januari kl 13.00, mötesform troligen via Teams, men vi hoppas på att få ses irl.

Övriga frågor:
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Bilaga 1.

Lupp-undersökning år 2021
Genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Information
går att hämta på www.mucf.se.

Lupp genomförs under oktober-november 2021
Resultat och analys under våren -22.
Redovisning till politiker och tjänstemän i kommunen, samt återkoppling till
eleverna under höstterminen -22.

Kunskap om unga gör skillnad för unga
Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas
livssituation ser ut lokalt.
Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun ser på inflytande och demokrati,
situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur
de ser på sin egen framtid.
Ungdomsenkäten Lupp kan användas för att:
▪
▪
▪
▪

skaffa kunskap om unga
underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Fem språk
Lupp är tillgänglig på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska

Målgrupper
Enkäten är anpassad för tre olika åldersgrupper:
13-16 år
16-19 år
19-25 år

Enkät till samtliga elever som går i åk.8, hösten -21
Enkät till samtliga elever som går år 2 på gymnasiet, hösten -21.

