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NYHETER

Kramforsungdomars
åsikter kartläggs
politiken” och tittar på sådant som ungdomars inflyttande, fritid, demokrati,
skolan och framtidsplaner,
säger Andreas Gylling

KRAMFORS

Det är dags för en ny så
kallad ”Lupp-undersökning” i Kramfors. Alltså
en kartläggning av sådant som ungdomars
villkor, attityder och
önskemål.
– Förra gången framkom det att en bowlinghall, galleria och en
skateboardramp var
vad man efterlyste allra mest, och det har ju
också blivit verklighet
nu, säger Jessica Ögren
som är informatör vid
Kramfors kommun.

Jessica Ögren, informatör på Kramfors kommun, berättar att
många av de önskemål ungdomar förde fram vid förra ”Luppundersökningen” nu har blivit realiserade. FOTO: JENNIE JOHANSSON

Undersökningen bygger
på ett stort antal standardiserade frågor som Ungdomsstyrelsen tagit fram
och som man låter elever
i årskurs åtta och andra

året på gymnasiet svara på.
Vem som ska analysera
resultatet diskuteras fortfarande.
Andreas Gylling vid
kommunens tillväxtenhet

Han påpekar att både po-

ser också studien som ett
bra arbetsverktyg när det
gäller kommunens insatser
för unga.
– Lupp står ju för ”Lokal
uppföljning av ungdoms-

litiker och tjänstemän har
nytta av kunskaperna, likaså det nybildade ungdomsrådet. Därför kan det också
vara intressant att se om attityder och åsikter ändrats
sedan dess.
Det är tre år sedan förra
kartläggningen gjordes och
en fråga man kan fundera
på är hur attityderna till alkohol bland unga har förändrats sedan dess.
– Något som förvånade
mig från förra undersökningen är att 50 procent av
eleverna i årskurs två då sa
att deras föräldrar tycker

det är okej om de dricker
alkohol och att 30 procent
av föräldrarna köper ut alkohol till sina barn, säger
Jessica Ögren.
Beslut om undersökningen togs i torsdags och
förutom arbetsinsatsen så
satsas 80 000 kronor på genomförandet.

Andreas Gylling räknar
med att enkäterna ska besvaras till hösten och att ett
resultat och analys ska finnas i början av nästa år.
– Det finns fler kommuner i länet som också funderar på att göra samma undersökning.
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Nylandsskolan
anmäldNYLAND

En förälder till en
elev vid Nylandsskolan har anmält skolan
till Skolinspektionen.
Föräldern menar att
eleven suttit en och
en halv timme i vad
som beskrivs som ett
förhör.
– Jag har en annan
syn på saken som jag
ska lämna i svaret till
Skolinspektionen, säger skolans rektor
Stefan Karlstedt.

Händelsen inträffade
den 15 december. Bakgrunden var en skadegörelse, som är polisanmäld, på en soffa på skolan. Eleven kallades in
för att berätta om vad
som hänt.
Föräldern menar att
eleven av två personer i
skolans personal pressades att erkänna ansvar
i skadegörelsen. Detta skulle ha pågått i en
och en halv timme i vad
som liknas vid ett förhör
och med hot om att det
kunde fortsätta till sent
på kvällen. Kritik riktas även mot att skolan
informerade föräldern
först efter att man talat
med eleven.
– Jag vill inte kalla det
ett förhör utan samtal,
något som inte är ovanligt när det händer olika
saker. Min uppfattning
är inte heller att det pågick i en och en halv timme, vilket skulle ha varit väldigt lång tid, säger
Stefan Karlstedt.
Han menar att det
praktiskt är svårt att informera föräldrar innan
man träffar eleven.
– Sådana här händelser vill vi ta hand om direkt. Då är det svårt att
till exempel söka en förälder på jobbet. Däremot
skulle vi ha ringt föräldern istället för att mejla,
något som jag får ta på
mig, säger Stefan Karlstedt.
ERIK ÅMELL

RÄTTELSE
Det
finns tyvärr ett räknefel i Tidningens redovisning av hemtjänsten.
Härnösand borde ha fått
en något högre siffra vilket gör att Härnösand
går om Sollefteå och blir
bästa kommun totalt i
Ådalen. Men samtliga
tre Ådalskommuner ligger något under riksgenomsnittet. Bästa hemtjänstgrupp är fortfarande Långsele.
■ HÄRNÖSAND

ELEVER SKÄNKER BÖCKER TILL NICARAGUA

■ Nio elever och tre lärare från Ådalsskolan ska under mars vistas två veckor i Nicaragua. De kommer bland annat att skänka böcker till ett, eller möjligen två, små skolbibliotek utanför staden Dario. Ett av de biblioteken har
skolan sedan några år god kontakt med och det har dessutom döpts till ”Ådalsskolan”. Eleverna har genom att göra
dagsverken dragit in runt 16 000 kronor till bokinköp. För att gynna den lokala handeln köps böckerna på plats i
Nicaragua. De lokala bibliotekarierna får bestämma vilka böcker man vill ha. Eleverna Christian Lindström, Linn
Mellander, Amanda Andersson, Elin Hagenvald och läraren Calle Snellman är några från Ådalsskolan som deltar i
projektet.
TEXT O FOTO: ERIK ÅMELL

■ Här är de rätta siffror-

na: Sverige 3,2, Väster-

norrlands län 3,0, Härnösand 3,1, Sollefteå 3,0,
Kramfors 2,6.

