
 

MINNESANTECKNINGAR 
Samrådsmöte mellan 

- föräldrarepresentanter 
- politisk styrgrupp 
- förvaltning 

 
Tid och plats Tisdag den 19 september 2019 klockan 18.00 i Stadshuset 

Närvarande Representanter från barn- och utbildningsnämnden 

Eva Dahlgren (C), ordförande 

 Ed Kahrs (M) 

 Johanna Blad (M) 

 Fredy Neüman (S) 

    

Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen 

Karina Bronell, skolchef 

Helén Claesson, vik. verksamhetschef grundskola 

   

Övriga 

Sarah Fagerström, ungdomsstrateg 

 

 Föräldrarepresentanter 

Malin Davidsson, Mösseberg 

 Erica Sträng, Mösseberg 

 Åsa Thim, Åsarp 

 Anna Johansson, Mösseberg 

 Hanna Erving, Mösseberg 

 Camilla Gustafsson, Mösseberg 

 Erik Grimming, Mösseberg 

 Sara Cronholm, Mösseberg 

 Annika Rosén, Mösseberg 

 Lasse Karlsson, Åttagård 

 Jonas Bromander, Vartofta 

 Annica Andersson, Vartofta 

 

1. Inledning 

Samrådsmötet inleddes av Karina Bronell, skolchef och Eva Dahlgren, ordförande 
barn- och utbildningsnämnden 
 

2. Information om LUPP-undersökningen 

 

Ungdomsstrateg Sarah Fagerström presenterade Unga tar ordet och resultatet från 

LUPP-undersökningen som genomförs vart tredje år bland grundskolans elever i 

årskurs 8 och eleverna i år 2 på gymnasiet. LUPP står för Lokal uppföljning av 



ungdomspolitiken och är en enkätundersökning med syfte är att ta reda på hur 

ungdomars livssituation ser ut lokalt. De ämnen som undersökningen omfattar är 

inflytande och demokrati, skolan, hälsa och trygghet, fritid, arbete och framtid. Det är 

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som samordnar LUPP 

och tar fram frågorna. Mer information finns på denna webbplats: 

https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp 

Resultatet från LUPP-undersökningen i Falköpings kommun bifogas. 

  
3. Diskussion med utgångspunkt från LUPP-undersökningen 

 

Diskussionsfrågor:  

 Hur tänker ni kring era ungas trygghet? Hur pratar ni om trygghet hemma? 

 Hur upplever ni era ungas möjligheter att påverka och ha inflytande över 

skolan och annat i kommunen? 

 Vad tänker ni kring skillnaden gällande hälsa och stress bland tjejer och killar? 

Vad tror ni den beror på? 

 Hur pratar ni om hälsa och stress hemma? Stresshantering? 

 

Några punkter som redovisades av diskussionsgrupperna: 

 

Påverkan och inflytande 

Det är viktigt att lyssna på eleverna och inte bara presentera färdiga lösningar. Hur 

mycket kan egentligen elevråden påverka politiken? 

Elevråden är viktiga för barnen för att lära sig demokrati. 

 

Trygghet 

Det känns tryggare på landsbygden, alla känner varandra. 

Reflexväst är viktigt! 

SMS är bra kontaktform för att hålla koll, både mellan föräldrar och barn. SMS:a när 

man går till kompisen. 

Det finns ställen i staden dit barnen inte går och heller inte får gå på grund av att de 

upplevs som otrygga. 

Trivselprogrammet är bra då eleverna får ta ansvar och se till att alla är med. 

Otrygghet kan skapa stress, särskilt bland yngre barn. Viktigt med bra skolgårdar som 

aktiverar eleverna. 

 

Stress 

Stress mellan könen. 

Stress med barnens skärmtid. 

Funderingar över vad som är stress för en sjuåring? 

https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp


Spelandet kan skapa stress. Det behövs en balans mellan spelandet och fysiska 

aktiviteter. Viktigt att hitta modeller för spelandet. En del barn tränar mycket också. 

 

Övrigt 

En del läxor upplevs som för svåra, till och med för en förälder. Hur ska man kunna 

stötta sitt barn med läxläsning när man själv inte förstår uppgiften? Det skulle 

behövas mer stöttning från skolan kring hur man kan hjälpa sitt barn om det blir sjukt 

och hemma flera dagar. En del skolor använder Unikum på ett bra sätt, men inte alla. 

Det skulle vara bra om Unikum kunde användas mer på det sättet.  

Ska verkligen vanliga prov betygsättas? 

Efterlysning av större tydlighet inför prov, så att eleverna förstår vad som förväntas 

av dem. 

 

4. Nästa samrådsmöte 

Nästa samrådsmöten blir den 3 mars kl. 18.00. Därefter blir det samrådsmöte den 12 

maj kl. 18.00. 

 

 

 

Antecknat av  

Karina Bronell 

Skolchef 

 


