Duns nätverksträff, Ungdomens hus, Orsa 20-21 mars 2014

Närvarande(till och från): Ann-Sofie Sund, Ann-Marie Fröjhd, Sofia Holberg, Annika Sjödin, Rikard
Rudolfsson, Jonas Pettersson, Mia Johansson, Tomas Nord, Ove Olsson, Rosa Flank, Unni Fredriksson,
Sandra Ruthström, Peter Eriksson, Jocke Wredelius, Anders Björnberg, Klas Sjörén, Ann-Sofie Jurell
(Tytte), Jessica Holmström, Eva Malmqvist, Linnéa Woxberg, Linnéa Hassis

12 kommuner var representerade och vi slog rekord i anmälningar till träffen!

Minnesanteckningar (dag ett)
Ann Sofie hälsade alla deltagare välkomna till en mycket trevlig träff skulle det visa sig 24 timmar
senare.

•
•

Protokollet från träffen i Rättvik gicks igenom och godkändes.
Ung Kraft
PengaAkuten
Linnea W bjuder in till en träff den 23/4 kl 09.30 på Region Dalarna.
Då vill Linnea W att vi ska frikostigt dela med oss av hur vi använder eventuella ”fria
pengar” i kommunerna. Fria pengar för ungdomar finns i flera kommuner.
Hur används de?
Vem säljer in? Vilka når man?
Vad fungerar och inte?
Strategiarbete(att vara Sveriges bästa ungdomsregion)
Linnea H delger oss mycket noggrant hur arbetet ligger med att skapa ett
strategidokument så att Dalarna kan bli & vara Sveriges bästa ungdomsregion.
Linnea fortsätter med att påminna oss om den stora spridningskonferens som äger
rum den 14/5(vi fick också se till vilka inbjudan skickats så att vi kan ”lobba” lite för
ett stort deltagande).
Lupp Unga Vuxna
Region Dalarna kommer att ingå en pilotgrupp tillsammans med Region Kalmar om
att utveckla en ”ny” lupp för unga vuxna. Frågor förändras och antalet frågor kortas
ner. Dalaförslag på remiss till alla kommuner. Förbered gärna med något lokalt möte
efter 15 april. Remisstid två veckor.
I vår – Hur luppen ska se ut
I höst – Hur kan luppen genomföras på bästa sätt under 2015.
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Verktygslådan
Linnea W berättar om den digitala verktygslådan som ska finnas på regionens
hemsida. Tips på bra och framgångsrika metoder som fungerat här i Dalarna önskas.
Vad finns att dela med sig av – någon man kan intervjua? Om det inte finns något
tips – vad vill vi veta mer om.
Gör så att ni tipsar om någon som ni vet gör eller har gjort något bra så ringer Linnea
upp eller rent av kommer på besök.
•

Gruppen för fritidsledarfortbildningen informerar:
- Sofia & Anders redogör för fortbildningens nya look, endast en dag p g a att
deltagarantalet sjunker. Det blev helt plötsligt lite liv i diskussionen och många vill se
fortbildningen fortsätta med en längre träff.
Ny – Utbildningsdag för Dalarnas fritidsledare – torsdag 18 september 8-17.
Föreläsning blandas med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten. Det gäller att
lyfta fritidsledarna och får dem att känna att de är en del av Ung Kraft och Dalarna
som bästa ungdomsregion. Kanske finns det möjlighet att stänga fritidsgårdarna en
dag som exempelvis förskolor och fritidshem gör.
- Rickard kom med förslaget att bjuda in från övriga riket.
- höja statusen genom att arrangera en sorts ”gala” för fritidsgårdarna föreslår
undertecknad.
Sex kommuner var med senast i Mora.
För att få fler deltagare kan fritidsledarnas chefer få information om fortbildningen
med förhoppning om att de kan framhålla vikten av att personalen får fortbildning.
Läxan från förra fortledarfortbildningen – Bara Rättvik har skickat in … Bra gjort!!!

•

Unga kommunutvecklare
- Unni & Christina överöstes med beröm på vilket sätt det hanterade presentationen
på ungdomsstyrelsen konferens.
Ni som eventuellt vill läsa mer om vad som sas i framförandet, ni hänvisas till
föregående protokoll.


13+ - Verksamhet för 13 +
Tytte och Rosa har funderat om det finns behov av att fortsätta utvecklingen. Kanske
bara föreståndarna ska delta.
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•
Diskussioner angående ungdomsråden roll blossade upp och då jag skriver
protokollet kan jag lägga till att diskussionen blev lite fel. Mer än så skriver jag inte. Det finns
nya chanser att diskutera detta, inte minst på Regionens träff den 15/4 ”sno en metod”. Då
kommer Sveriges Ungdomsråd att vara på plats.
Tillägg från Eva M anteckningar:
DUR – Dalarnas Ungdomsråd möttes i Rättvik och inspirerades av Sveriges ungdomsråd.
Ungdomsråden i kommunen kanske är något som DUNS ska arbeta med? Nio kommuner har
eller är på väg att starta ett ungdomsråd. Malung-Sälen planerar att bjuda in Sveriges
Ungdomsråd för att inspirera till att få igång ett ungdomsråd i kommunen.
Mia önskar information om hur ungdomsråden styrs typ, arbetsordning, regler och
organisation.
Älvdalen – har arvoderade möten med ungdomar och politiker, 3 ggr/år. – Samverkansråd
Hur når vi alla ungdomar så att det inte blir en klick som representerar ungdomarna i
kommunen? Varje kommun har olika mål med sina ungdomsråd. Ska de arbeta på uppdrag
av kommunen eller ska de driva frågor helt själva eller både och? Hur fungerar
ungdomsråden i de olika kommunerna? Kanske något att ha med till nästa DUNS?
•
Vi avslutade torsdagen med erfarenhetsutbyte och mangateckning – många idéer
och många skratt blev det och jag hade nästan förträngt körsången.
Vid pennan,
Jocke Wredelius (Med tillägg av Eva Malmqvist minnesanteckningar, red. Linnéa W)
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Minnesanteckningar Dag två
Hur jobbar vi vidare?
Diskussion om hur vida DUNS ska vara ett rent strategisk eller praktiskt (utförare) nätverk
gällande ungdomsinflytande.
En del åsikter kring dessa frågor men ändå någon slags konsensus att för att jobba praktisk
med ungas inflytande så behövs det alltid en strategi, vilket gör att det i DUNS inte behöver
råda någon motsättning mellan strategiskt och praktiskt arbete.
Det är bra att nätverket är mångfacetterad.
Arbetsgrupper:
”13+”- gruppen kommer träffas redan den 7 maj 2014 i Insjön för vidare diskussion om
nätverkande.
”Gemensamma arrangemang”-gruppen är lagd på is, men samarbetet kring arrangemanget
”Get Wet” i Leksand fortsätter som tidigare.
Gällande ”Get Wet” i Leksand så kommer programmet fastställas vecka 15.
Programbudgeten är satt till 5 000 kr.
Finns det någon bra DJ eller band i någon kommun?
Vilka kommuner har tänkt åka?
Vad vill ungdomarna ha?
Frågor till kommunerna ska vara besvarade senast vecka 14.
Ronnie Svenblad på Arenan i Falun kommer få frågan om han kan göra en affisch till
arrangemanget.
Övrigt som diskuterades: (Eva M anteckningar)
Små arrangemang/tävlingar – ex. biljardturneringar, tv-spel mellan kommuner. Verkar
fungera bra.
Sprida affischer om arrangemang i Dalakommunerna så kan ungdomarna med hjälp av
föräldrar själva åka dit. Vid stort intresse kan fritidsgårdarna försöka anordna en bussresa.
Önskemål att affischer sprids inom DUNS.
Orsa – ”Blås grönt” – kommer att ske på årsbasis.
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Förening eller inte?
Förening nerlagt sen något år tillbaka.
 Föreläsning Fred Nyberg, professor i beroendeforskning
Reflektion – Polisen har inte resurser att arbeta mot droger i den utsträckning som skulle
behövas. Har samhället resurser?
Stärkande av ungdomars självkänsla och självkännedom är ett viktigt jobb.
Hur arbetar kommunerna med rökfri skoltid. Rökfri skoltid kan vara ett led att höja
debutåldern och därmed också minska antalet brukare av alkohol och andra droger.
 Unga arrangörer
Är inte igång just nu.
 På gång i kommunerna
Älvdalen – Strategi, policy och ungdomarna är med.
1. Tjänster kommer ut inom Älvdalens kommun. Ungdomar varit involverade inför beslut.
Försökt arbeta från
2. Unga till bio – 3årigt projekt via arvfondspengar. Bion öppnade 26 sept. 2012. Utvecklas i
samarbete med Orsa. Projektet ger Orsa och Älvdalen varsin ny heltids projektledare under
tre år. I samverkan med IOGT-NTO. Kontakta Ann-Marie för mer information.
Leksand – Invigning på mellanstadieverksamhet. Ha öppet under sommaren. Kollo för 10-12
åringar.
Falun – Kommunen köper FH och göra kulturskola. Central mötesplats för ungdomar, del av
Arenans verksamhet. Riktar sig till högstadieungdomar.
Integration – ensamkommande flyktingar, Coacher finns på Arenan. Taco-kväll för att locka
dit ungdomarna. Hoppas på att få fortsätta. Kräver att man tar in praktikanter med annat
ursprung, personer med permobil.
Borlänge - Demokrati på fritidsgården har kört igång. Barnkonventionen som sommarjobb
igen.
Säter – jobbar nära ungdomspolisen och soc. Jobbar nära skolan. Styrgrupp för
ungdomsfrågor finns i kommunen. Oro finns om drogsituationen och arbetar med det sen i
höstas. Nu börjar effekten synas. Ungdomar vill inte ha kompisar som använder droger.
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Malung-Sälen – alternativt julfirande anordnades av personalen på fritidsgården. Lovvärt
och uppskattat av besökarna som anmält sig till ”julaftonen ”. Olika aktörer bistod med mat,
ekonomi och julklappar.
Gagnef – inte så destruktivt längre. Arbetar mest med högstadiet Delaktighetsverkstaden.
Ambition att arbeta ner mot mellanstadiet.
Avesta – riskgrupperna tycks vara under kontroll på skolan. Efter högstadiet släpps
kontrollen från skolan och föräldrar. Det tar längre tid innan personen upptäckts i missbruk
eller annat destruktivt.
Orsa – Ann-Sofie arbetar även föreningskontakter. I Valborg skapas Eldfesten
Ludvika - Broschyrer skapas om lovaktiviteter. Viktigt med kvalitet på fritidsgårdarna.
28 mars – Föreläsning i Kristinehallen i Falun, Öka förståelsen för att vara nyanlända


Stafettpinnen går vidare… Malung- Sälen tar stafettpinnen!
Förslag onsdag-torsdag 8-9 oktober i Sälen.

Vid pennan,
Rikard Rudolfsson, 27/3-2014 (+ Eva Malmqvists anteckningar. Red. Linnéa W)

