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Bakgrund
Under många år har Gagnefs kommun arrangerat Ungdomsforum där
politiker och elever årskurs 6–9 möts för dialog. Inför ungdomsforumet det
här året gick inbjudan till ordinarie ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen och presidiet i varje nämnd. Två elever ur varje klass
fick möjlighet att delta, dessa skulle väljas av klassen.
När det gäller politikernas deltagande blev det klart godkänt, det bästa
hittills! 10 politiker deltog, det kom 40 elever. Nu fyllde vi Samlaren på
Mockfjärdsskolan, ska vi vara fler måste vi byta lokal, ett angenämt
problem.
Ungdomsforum är en möjlighet att delta på, det är viktigt att ingen
ungdom tvingas att delta då det bygger på engagemang och frivillighet.
Inbjudan skickades via mejl till inbjudna politiker, med en påminnelse.
Inbjudan till elever skickades ut till mentorer, på Djuråsskolan var Rosa
och berättade om Ungdomsforum för alla klasser.
Efter att ungdomssamordnaren fick in anmälan skickades detaljerad
information ut till de anmälda, där uppmanades politiker att skicka in
frågeställningar som de önskade svar på i forumet. Ungdomssamordnaren
fick in en frågeställning.

Så här genomfördes Ungdomsforumet
En planeringsgrupp med 5 ungdomar och ungdomssamordnaren träffades
tre gånger innan forumet. Ungdomarna som var med och planerade är
representanter från elevråden på högstadieskolorna.
Ungdomarna ville lyfta frågan kring grooming, de bestämde sig för att visa
en film och att de själva vill presentera och prata kring ämnet.
Kommunalrådet Fredrik Jarl hälsade välkommen och alla politiker
presenterade sig.
Ekonomichef Jenz Ek pratade kring kommunens ekonomi med hjälp av
grupparbete. Vid varje bord fick man 1000 kr i skattepengar som skulle
fördelas mellan Fritid, Skola, Vård och Omsorg, Kultur och Förskola.
Efter fikat öppnades det upp för dialog, planeringsgruppen hade bestämt
att det skulle vara friare än tidigare vad man skulle diskutera, men vi hade
luppresultat från olika områden på borden så att man kunde prata kring
dessa resultat om man ville.
På borden fanns papper fastsatta där deltagarna uppmanades att skriva ned
så mycket som möjligt kring vad de pratade om. Det är dessa anteckningar
som ligger till grund för den här sammanställningen.
När det gäller frågeställningar som det går att söka svar på så kommer
ungdomssamordnaren att jobba för hitta svaren, vissa frågeställningar
kommer elever att behöva vara med för att försöka besvara.
Sammanställningen finns på kommunens hemsida och på intranet. Alla
deltagare får sammanställningen så att de kan presentera den för ”sin”
klass.

Fakta om Gromaren (Källa: polisens hemsida)
Gromaren är vanligtvis en man. Han kan vara 18 år, han kan vara 85 år eller något
däremellan. Han har tät kontakt med unga tjejer och killar under en längre tid. Genom att vara
snäll, ge komplimanger och alltid finnas där för dem får han dem att känna förtroende för
honom. Han utnyttjar att han kommit nära och är väldigt duktig på att låtsas vara en yngre
person. Den finns också en annan typ av gromare som inte har tålamod att bygga upp
relationer. Han skriver rakt på sak, exempelvis kan han be en tjej visa brösten i webbkameran
innan de känner varandra. Genom att kontakta många killar och tjejer samtidigt, ibland fler än
hundra, hoppas han att någon av dessa ska nappa på hans uppmaning eller förslag. Gromaren
är ute efter att träffas för att ha sex, för att komma över lättklädda bilder eller för att få se
unga, lättklädda personer i webbkameran. Han använder sig av flera olika användarnamn, allt
från ett fåtal till flera hundra, och har kontakt med många tjejer och killar samtidigt.
Gromaren är alltid inne på de sidor som är mest populära bland unga.
Polisens tips till unga för att minska risken för brottet:
- Fråga hur gammal personen är.
- Tala om för personen att du har berättat om er kontakt för andra, till exempel kompisar eller
föräldrar.
- Avbryt kontakten om du upplever att det någon skriver eller frågar är obehagligt.
- Träffa aldrig någon ensam! Ta alltid med ett sällskap och bestäm tid och plats där det är
mycket folk i rörelse.
Om du har blivit utsatt för Grooming, gör alltid en polisanmälan.
Filmen som visades på forumet var – Jag tror jag är lite kär i dig!
Filmen är producerad av Aktivskola och kan ses på Youtube.

Reflektioner från ungdomar på forumet gällande grooming:

-

Vi vill ha information i skolan tidigt (lägre åldrar) om de fallgropar som
faktiskt finns på nätet tex Grooming.

-

När man är liten får man lära sig att inte följa med okända personer, inte
hoppa in i en okänd bil! Varför får vi inte lära oss om Grooming när vi blir
äldre?

-

Vi vill att ni vuxna pratar med oss! Fråga oss hur vi har det på nätet, det
måste byggas förtroende så att vi vågar berätta om något händer.

Frågeställningar från forumet med svar:
Måste mina föräldrar veta om att jag går till kurator på skolan?
Svar från Linda Jobs, skolkurator på Djuråsskolan:
- Nej det stämmer inte riktigt. De elever som går på högstadiet har alltid rätt att uppsöka
skolkurator eller skolsköterska utan att föräldrarna behöver ha information om det. De kan
alltså själva boka tid eller komma till någon av oss och vi kan träffas flera gånger och
under längre tid utan föräldrarnas vetskap, (även om vi ofta försöker få eleven att se
föräldrarna som viktiga och att det ibland är nödvändigt att de känner till hur deras barn
mår.) Det kan vara bra att föräldrarna vet att deras barn får stöd men inte VAD vi pratar
om. Men det gör vi i så fall upp tillsammans med eleven; om, när eller vad föräldrar
behöver känna till.
Är man däremot under 12 år eller åk F-6 ska föräldrarna ha kännedom om deras barn går
och pratar hos skolkurator. Man kan komma till mig vilket många gör precis som till
skolsköterskan men vi behöver då informera om det eller om det till vårdnadshavare.
Detta pga. att de är barn och att föräldrarna ska ha insyn eller vara delaktiga i sina barns
bekymmer eller oro av olika slag.

Vad tycker ni unga att vi vuxna kan göra när det gäller att förbättra
ungas psykiska hälsa?
Svar från de unga på forumet:
- Lyssna mer och inte förklara bort det som den unge säger, ta den unge på allvar och inte
avfärda med att hen bara vill ha uppmärksamhet!
- Vi behöver arbeta i skolan med vår självkänsla, att stärka självkänslan hos unga skulle
resultera i bättre mående.
- Kurator på skolan bör komma ut i klasserna, det ska vara enklare att få kontakt med
kurator. Det kan kännas jobbigt när man inte känner personen.
- En fungerande ungdomsmottagning vore bra.
- Ni måste ta oss på allvar, viktigt i skolan. En elev säger – Jag mår inte så bra, hjälp!
Lärare svarar – ” Det går över”! Så får det inte vara!

Tankar kring hälsa och ungas mående
- Det är lätt att hitta fel på andra personer när man har dålig självkänsla!
- Killar och tjejer behandlas olika och ojämlikt!
- Svårt att äta frukost på morgonen, det är för stressigt!
- Höga krav på unga när det gäller kläder och stil, när det gäller stress har tjejer mer
krav på sig än killar (smink m.m.)
- Mindre grupper i skolan – så att man slipper prata inför hela klassen!
- Mobbing är så fel, varför mobbas man och hur skapas den?
- Det finns så många fördomar om olika personer!

Tankar och förslag gällande skolan
Skolmaten:
- Mera ”rena” grönsaker, blanda inte ihop grönsakerna. Vi önskar tex gurka, tomat,
sallad och majs. Inga konstiga vuxenmenyer.
- Maten räcker inte alltid till alla – vissa klasser får uppmaningen att äta mindre.
- Det finns matråd men inget händer!

Undervisning:
- Mer extrahjälp i skolan
- Hemkunskapen behöver större budget så att vi kan laga bättre mat.
- Positiva lärare får positiva elever, vi vill ha lärare som är stränga på ett bra sätt!
Trygga lärare är bra lärare!
- Fler böcker till undervisningen, en klass får böcker en annan får lösblad. Svårt att
hålla koll på alla lösa papper.
- Hur betalar man räkningar? Det vill jag lära mig!
- Det saknas utbildade lärare, lärare är ofta sjukskrivna och vår skolsituation påverkas.
Hög omsättning på lärare!
- Lärare har favoritelever och det är inte bra!

Skolmiljö:
- Kyrkskolan behöver renoveras.
- Duschar på Syrholns skola är dåliga.
- Det saknas underhåll på våra skolor. Trasiga klassrum på Djuråsskolan.
- Nya moppeställ vid Mockfjärdsskolan med tak, skiljt från cyklarna.

Allmänt gällande skolan:
- Man måste lyssna på eleverna, vem representerar skolans personal i elevrådet? Det är
viktigt att skolans vuxna representant tar elevrådsarbetet på allvar.
- Ingen verkstad på elevrådets beslut!
- Schemat stämmer inte med busstiderna.
- Ta tag i mobbingen på Djuråsskolan.
- Vi vill kunna gå till biblioteket under skoltid.
- Vi vill ha studieresor tex till Falu Gruva, historiska platser, museum, Silja Runt m.m.
- Regler bör diskuteras på skolan och förnyas.
- Skolan ska vara helt tobaksfri, en tobaksfri skola ska gälla lärare också.
- Bevara byskolorna.

Tankar och förslag gällande fritiden
- Parker där människor kan hänga med bord och bänkar, grillställe, hinderbana,
skateboardramp i betong, lekplats för yngre och äldre, multiarena för lagsport och ett
utegym.
- I Djurmo har skateboardrampen av trä gått sönder, vore bättre med betong. På
Ängsholen borde skateboardrampen byggas ut gärna i betong. Ängsholen borde
utvecklas för att användas mer.
- Flera större lekparker som passar alla åldrar, med bänkar så att man kan sitta där.
- Badplatserna i Gagnef bör renoveras, hopptorn och toaletter. Gärna en kiosk på
någon av badplatserna.
- Fritidsgårdarna måste ha personal så att det är öppet varje fredag, fast personal.
Viktigt för där pratar vi. Fritidsgårdarna borde öppna direkt efter skolan och hålla
öppet under skoltid Enklare att ha tillgång till fritidsgård även utanför Djurås.
- Det finns saker att göra på fritiden om man vill.
- Kulturskolan är bra och viktig.
- Det saknas en konstgräsplan i kommunen, den skulle kunna ligga på Ängsholen.
- Nätet på rinken vid Kyrkskolan behöver lagas eller bytas.
- Mycket aktiviteter som ingen går på, de flesta är nöjda ändå.
- Någon form av jaktrelaterad installation som exempelvis en jaktstig.

Allmänna tankar och förslag
- Stoppa sabbet!
- Idrottsföreningarna borde ha ungdomssektioner.
- Mer sommarjobb för lägre åldrar. Ett sommarcafé där ungdomar får jobba.
- Höj hastighetsgränsen för Epa traktorer.
- Busskort till alla ungdomar på fritiden, sommaren 2018 var bättre än tidigare somrar
då vi fick gratis busskort. Det är en vinst för miljön och en frihet, föräldrar behöver
inte skjutsa oss.
- Bättre tidtabeller när det gäller bussar, saknas bussar till och från Bäsna.
- Sänk priset på diesel och bensin.
- Gagnef är tryggast i världen.

Ungdomarna fick i uppgift att tillsammans kring varje bord enas om hur de skulle satsa 1000
kr i skattepengar. Det skiljde sig mellan borden, de redovisade siffrorna är medelvärdet av
svaren.

Om du fick bestämma…
Om du betalade 1000 kr i skatt, hur skulle du vilja att de användes?

Fritid
19 kr Kommunens verkliga fördelning
156 kr Ungdomarnas fördelning

Skola
401 kr Kommunens verkliga fördelning
278 kr Ungdomarnas fördelning

Vård och omsorg
440 kr Kommunens verkliga fördelning
261 kr Ungdomarnas fördelning

Kultur
24 kr Kommunens verkliga fördelning
94 kr Ungdomarnas fördelning

Förskola
116 kr Kommunens verkliga fördelning
211 kr Ungdomarnas fördelning

