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Ungdomsträff 21-28 mars 2009 i Nora 

 Träffen genomfördes med ekonomiskt stöd från EU:s program Youth. Och programmet lades 

upp helt efter ungdomarnas önskemål. Inkvartering i samlingssalen på Hagby ängar. 

Middagarna lagades tillsammans i Karlsängskolans hemkunskaps kök, och hade 

internationellt tema. Deltagande var 4 ungdomar och en ungdomsledare från varje vänort och 

10 ungdomar från Nora. 


 När alla anlänt vid 20-tiden på lördag kväll hälsades gästerna välkomna av KF ordförande 

Per Andreasson och vänortskommitténs ordf. Lena Vinnerås.


 22/3 


Genomgång av veckans program och information om youth pass och programmet Youth in 

action på fm. 


Sopplunch på församlingshemmet 


Därefter tryckte alla sin egen t-shirt med program loggorna och kommunvapnen på.       

Svensk middag. 


 Kvällsaktiviteterna bestod av ”lära känna varandra” lekar.   


23/4 


Karlsängskolan hälsar välkomna med musikprogram i aulan och visning av skolan. 


En av de finska deltagarna blev sjuk, var till vårdcentralen där han ordinerades vila. Han ville 

hem och efter kontakt med Köyliö kommun skjutsades han till Arlanda för att flyga hem 


 Italiensk middag. 


24/3 


Elevrådet bjöd på frukost. Och ett teaterspel i anslutning till den.  


Åkte buss till Pershyttan där vi fick en guidad visning av hyttan. Därefter promenad genom
 
skogen till Digerberget. Efter halva vägen fanns ett uppdukat bord med frukt, vilket var 

mycket uppskattat. 


I det stora tältet bjöd Håkan Boman, Yvonne Sjögren m.fl. på lunch. Därefter fick alla som
 
ville tolka på skidor efter snöskoter, eller med pulka. Olika samarbetsövningar var också en 

programpunkt. Som avslutning blev det allsång och lekar. 
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Estnisk middag. 

Kvällens program var filmvisning  

25/3 

Skoldag. Deltagarna fick välja lektioner med ämnen som de ville delta i. att välja på fanns 
musik, ekonomi, kemi, sport, slöjd, teckning. 

Lunch på skolan, därefter fri tid . 

Guidad stadsvandring i Nora centrum sedan en stunds fri tid . 

Tysk middag 

Kvällsaktivitet planerades att vara disco, men det var inte så stort intresse för det utan det blev 
allmän samvaro.    

26/3 

Skoldag: deltagarna presenterar sina länder/städer, frågesport 

Lunch --- Språklektioner --- Fri tid 

Finsk middag  

Deltagarna fick utvärderingsformulär att fylla i till på fredag eftermiddag. Planering för 
fredagens kvällsaktiviteter   

27/3 

Skoldag 

Miljötema: Nora elever redovisade sitt miljöarbete och gästerna berättade hur de arbetade 
´med miljö på sina skolor, och gav även exempel på miljöarbete ifrån sina hemorter 

Diskussioner mellan eleverna om hälsa/miljö /skola mm i mindre grupper. 

Utvärdering. Alla deltagare hade svarat på frågorna och en sammanställning av deras svar 
presenterades. Alla var mycket nöjda med veckan och ville att det skulle bli en fortsättning 
med liknande träffar. De vuxna var också av samma åsikt.  


På frågan om Hône också fick delta i de fortsatta träffarna trots att de endast har avtal med 

Nora var alla överens om att de skulle kunna delta, fast man måste förstås fråga sina 

kommunledningar om det. 
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Hône tog på sig ansvaret att anordna nästa träff. Tidpunkt blev inte bestämd, de håller på att 
iordningsställa ett hus för övernattning och när det är klart så kommer inbjudan. Alla var 
överens om att invänta inbjudan från Hône under nästa skolår. 

 Kvällen avslutades med en mycket uppskattad landskamp arrangerad av Eva och Kattis. 


Kõo segrade och belönades med varsitt påskägg fyllt med godis. 


28/3 Hemresa  


Denna träff kunde genomföras tack vare många välvilliga engagerade människor. 


Ingrid på Nora tåghem som lånade oss madrasser. 


 Ingegerd Schullström som lagade sopplunch på församlingshemmet. 


Håkan Boman med elever, Roger Karlsson med fl från arbetsmarknadsenheten som körde 

madrasser, och tillsammans med Yvonne Sjögren, arrangerade friluftsdagen i Pershyttan och 

Digerberget. 


Elevrådet och Yvonne Sjögren som anordnade frukost och underhållning på skolan. 


Alla lärare som engagerade sig i förberedelser och genomförandet av programmet på skolan. 


Personalen på Gläntan som ordnade med frukostarna och att det fanns extra förtäring under 

hela veckan på Hagby 


Kristina Nordström (arbetsledare) som sanktionerade så att personalen på gläntan fick 

engagera sig och flexa sin arbetstid för att ”serva” oss med frukost o annan förtäring. 


Äldreomsorgsadministrationen som upplät sitt sammanträdesrum till sovrum och sitt fikarum.
 

Rehabiliteringen som upplät sina lokaler kvällstid, och ett vilrum till sovrum samt att de 

städade toaletterna efter oss varje dag. 


Gunnar Kihlström (vaktmästare) som fixade och ordnade det vi behövde så att allt fungerade 

perfekt med boendet. 


Och vänortskommittén som med sitt deltagande gjorde det möjligt att genomföra träffen.  



