FÖR RÖSTEN
VIDARE!
En sa m m a nst ä llning a v idéer,
lösninga r och problem frå n
delt a ga rna i Ung i FUB

SÅHÄR GJORDE VI
Vi utgick från en deltagarbaserad processmetodik som kallas
?framtidsverkstad? som tog sitt avstamp i deltagarnas upplevelser, tankar och
erfarenheter för att identifiera samt utforma problembeskrivningar och förslag
på lösningar, idéer och krav på vad Ung i FUB vill att FUB ska arbeta vidare
med. Här nedan följer ett kort sammandrag av hur framtidsverkstaden
genomfördes. (För vidare läsning kring metoden rekommenderas följande
länk:
http:// www.framtidsverkstader.se/ metoder-och-verktyg/ framtidsverkstad/ )

STEG 1
Första steget var problemfasen. De två ordinarie grupperna i Klippan och
Uppsala hade möjlighet att göra denna fas under sina vanliga fysiska träffar,
medan den tredje gruppen, som består av två personer som inte är med i
någon Ung i FUB-grupp, genomförde problemfasen digitalt. Följande faser blev,
på grund av skärpta riktlinjer, digitala för alla tre grupper av deltagare.
Under problemfasen fick deltagarna möjlighet att ta upp alla problem de kunde
komma på kopplade till teman somövergången från barn till vuxen, arbete och
utbildning, privatliv, fritid och relationer. Stora som små problem togs upp och
antecknades av samtalsledarna.

STEG 3
Den avslutande fasen - konkretiseringsfasen - handlade i vårt fall om att
sortera de problem och lösningar deltagarna tagit fram vid de två första
tillfällena. Återigen användes rummen för att dela upp grupperna, och återigen
användes Miro för att visualisera processen, men denna gång fick varje grupp
också se vad de andra grupperna diskuterat och kommit fram till, för att på så
sätt inspirera och, om möjligt, skapa synergieffekter. Deltagarna fick fundera
på vilka aktörer som egentligen var ansvariga för att lösa problemen. Var det
FUB eller var det någon annan? Var det på nationell nivå eller kan
lokalföreningar själva lösa några av problemen? Det var i vissa avseenden en
komplicerad workshop men en bra övning för alla inblandade och utgången av
denna process håller ni nu i er hand! (eller så lyser det i sin fulla prakt från er
skärm...)

Totalt deltog 15 ungdomar och unga vuxna på minst ett av tillfällena.

Resultatet presenteras här nedan där problemen och lösningarna sorterats
under fyra olika rubriker: FRITID, RELATIONER, UTBILDNING och ARBETE.
Alla problem har inte lösningar, och alla lösningar har inte en
ansvarsuppdelning. Det betyder inte att problemen inte är lika viktiga.

STEG 2
Efter problemfasen var det dags för andra fasen ? idéfasen.
Problemen sammanställdes här till två tankekartor där ?Arbete och utbildning?
och ?Fritid och relationer? fick stå i centrum. Den här workshopen
genomfördes på Zoom där alla deltagare var med samtidigt. Workshopen
leddes av processledaren Zafire Vrba och genomfördes med hjälp av olika
?breakout-rooms? där varje grupp, i varsitt eget rum, fick brainstorma fram
lösningar till alla problem de hann med. I varje grupp dokumenterade minst en
samtalsledare det som sades medan Zafire rörde sig mellan grupperna. För att
visualiera diskussionerna användes programmet Miro, där tankekartorna
skärmdelades av samtalsledarna så att alla deltagare kunde följa med i realtid
i det som antecknades.
.

AGENDA 20 30
Då FUB valt ut ett antal av de globala målen för att fokusera kommande arbete på,
valde även vi att använda oss av Agenda 2030 och så även vid sammanställandet
av resultatet. Utifrån FUB:s beskrivning av hur de olika målen kopplas till FUB:s
arbete har vi valt ut följande mål:

M å l 4 ? God ut bildning
Alla elever har rätt att få lära sig så mycket de kan. Lokaler, digitala
verktyg och sätten att arbeta måste därför vara så att de fungerar bra
för varje elev.
Skolan ska vara för alla. Därför måste de olika skolformerna
samarbeta mer.
Alla ska ha rätt att välja skolform, skola och olika utbildningar.
Alla har rätt att fortsätta lära under hela livet. Ålder eller funktionsnedsättning ska
inte påverka. Därför måste det finnas olika alternativ till utbildning efter
gymnasiesärskolan. Personal i daglig verksamhet måste också ha kunskap om
vuxenpedagogik.

M å l 8 ? Anst ä ndiga a rbet sv illk or och ek onom isk t illv ä x t
Alla har rätt till arbete eller sysselsättning så mycket som personen
kan klara att göra.
Det måste gå att både ha ett arbete med lön och ha daglig
verksamhet eller studera.
Daglig verksamhet ska vara flexibel och meningsfull så att den fungerar
bra för varje person och utvecklar personen.

M å l 10 ? M insk a d ojä m lik het
Alla ska få vara med i samhället. Alla ska få bestämma över sitt eget
liv och få vara med och påverka samhället.
Alla har rätt till livskvalitet. Varje persons liv är meningsfullt och alla
har en plats i samhället.

RESULTAT
Resultatet presenteras renskrivet men helt ofiltrerat. Detta är
problemen och lösningarna som deltagarna har arbetat fram,
diskuterat och anser vara viktigt.
Lösningarna är kreativa, enkla, svåra och självklara i en vild
blandning. Huruvida ansvaret ligger på FUB att lösa
problemen som beskrivs, eller om det är någon annan som
får göra det, är upp till er!

FRITID - M ÅL 10
M insk a d ojä m lik het

PROBLEM

Ak t iv it et er ä r för dy ra

PROBLEM

Det sa k na s frit idsgå rda r som int e ä r k om m una lt rå k iga

Försla g på lösning:

Försla g på lösninga r

Höj aktivitetsersättningen

Kafé Sågen (I Klippan) borde ha öppet flera dagar. Nu är den bara öppen på tisdagar, vi
saknar en plats de andra dagarna.

Vem s a nsv a r?
Försäkringskassan

Vem s a nsv a r?
FUB (Klippan)

Bli bättre på att köpa in begagnat material om man kan.

PROBLEM

Det sa k na s helt eller ä r då ligt ut bud på
a npa ssa de a k t iv it et er

PROBLEM

Persona lbrist på boendet .
Ingen k a n hä nga m ed på roliga a k t iv it et er.

Försla g på lösning:

Försla g på lösninga r

Utbilda ledare om funktionsnedsättningar och bemötande. Kommunen borde ansvara för
en utbildning för alla föreningar.

Anställ mer personal!

Vem s a nsv a r?
Både FUB och skolan som kan utbilda fritidsledare. FUB kan påverka fritidsledare och
påverka utbildningen. Kommunen har också ansvar.

Man borde ha rätt till ledsagare/ kontaktperson när man vill

Möjlighet till stödfamilj även när man blivit myndig.
Vem s a nsv a r?
De här lösningarna ligger främst på andra aktörer än FUB men de kan få stöd från FUB.

RELATIONER - M ÅL 10
M insk a d ojä m lik het

PROBLEM

Det ä r sv å rt a t t hit t a nå gon a t t bli ihop m ed

Dejtingappar.Men det är viktigt att tänka efter vad man gör på en dejtingapp, så att man
inte blir utnyttjad.
Vem s a nsv a r?
Andra aktörers ansvar att sprida information om dejtingappar för personer med
funktionsnedsättningar. Exempel på app: ?Vilja ses?

PROBLEM

Det finns inga pla t ser a t t sk a ffa v ä nner på

Försla g på lösninga r

Försla g på lösninga r
Skapa kurser som handlar om vuxenlivet. Kurserna kan lära ut gränsdragningar i
relationer.
Vem s a nsv a r?
Lokalföreningarnas ansvar samt andra aktörer, till exempel skolor och lärvux och
studieförbund. Riksförbundet kan ta fram en kurs som alla lokalföreningar kan hålla. Till
exempel en kurs om hur man tar hand om barn.

Träningscoacher i relationsskapande. Det vore bra att få träna på sin sociala förmåga
med någon som är bra på det. Det kan vara bra att få prata med en vuxen om frågor
kring dejting.
Vem s a nsv a r?
FUB och kommunen/ skolan kan ansvara för detta.

FUB kan skapa informationsvideo om relationer och tips.

FUB kan anordna speed-dating på alla hjärtans dag.
Vem s a nsv a r?
Det här kan både lokalföreningar och FUB nationellt ordna. Om det är nationellt kan man
träffas mellan lokalföreningar. Riksförbundet kan stötta lokalföreningar.
Speed-dating kan även till exempel skolor anordna,

Skapa mötesplatser för unga vuxna.

Cafékvällar och mötesplatser. Det är viktigt att ha aktiviteter på eftermiddagar och
kvällar. Folk gör saker om dagarna. Ibland känns det som att folk antar att man är
tillgänglig närsomhelst. Exempel på aktiviteter kan vara temakvällar för unga vuxna, after
work för unga vuxna.
Vem s a nsv a r?
FUB:s alla lokalföreningar de kan ha fler ungdomsklubar. Även fritidsgårdar, tex fryshuset
kan anordna sånt här. Kommunen kan ha fler ungdomsklubbar.

FUB borde bli bättre på kommunikation och att nå ut till folk som inte är medlemmar.
Man kan tex bjuda in personer utifrån funktionalitet och inte bara personer med IF.

PROBLEM

Då lig inform a t ion och st öd v id sex uella öv ergrepp

Försla g på lösninga r
Mer lättillgängligt samtalsstöd, både i tex skolan och på webben. Det skulle behöva
finnas stöd som är gratis och dygnet runt. Mer resurser så att man slipper sitta i kö.
Vem s a nsv a r?
Andra aktörer

Stödgrupp för personer med funktionsnedsättningar som utsatts
Vem s a nsv a r?
HAB
Man kan söka på internet efter stöd. Man kan också gå till psykolog.

Sök efter information på nätet och på tv. Till exempel UMOs hemsida, programmet
sexbyrån och en speciell sommar.
Föräldrar lärare, sjuksköterskor, kuratorer och barnmorskor borde informera.

UTBILDNING - M ÅL 4
God ut bildning
PROBLEM

Lä ra re och rek t orer som int e uppm unt ra r idéer

Försla g på lösninga r
Eleverna kan förklara att det är viktigt och på allvar. Om det inte hjälper så kan man
starta en protest mot rektorn! Eleverna kan gå ihop och kräva att bli lyssnade på. Det
kan de göra genom att starta en namninsamling och gå till styrelsen. Det är viktigt
att eleverna har självsäkerhet för att våga säga till.
Vem s a nsv a r?
Skolor med stöd från FUB

PROBLEM

Sv å rt a t t plugga på univ ersit et om m a n ha r en dia gnos

Försla g på lösninga r
Ha fler stödpersoner och assistenter på universitet.
Vem s a nsv a r?
Riksförbundet kan påverka skolsystemet och skolverket som kan bestämma över
detta. Skolkommittén.
Fråga rektor, lärare och assistenter på skolan om man kan få extra stöd.
Söka till skolor i andra länder
Dela upp ämnen så att det inte blir så mycket på samma gång
Vem s a nsv a r?
Riksförbundet och andra aktörer kan påverka utvalda utbildningar.

PROBLEM

Persona l som int e ser nä r m obbing sk er

Försla g på lösninga r
Mer stöd åt elever. Det gäller alla elever, både de som retar och de som blir retade.
Elever ska inte behöva vara rädda för att säga till eller behöva ljuga för personal.
Kuratorn eller annan vuxen ska stärka elever och säga att de är bra.
Vem s a nsv a r?
FUB på nationell nivå kan arbeta för att påverka skolledningen. FUB lokalföreningar
kan påverka en viss skola.

Arbeta mer med värdegrunden på skolor och verksamheter. Utbilda personalen om
värdegrunden.

Ge både elever och anställda kunskap om sina rättigheter och skyldigheter.

Personalen måste reagera snabbare. Personalen måste ta det på allvar och hjälpa
eleverna. Även rektorn måste bli bättre på att se mobbing som pågår i skolan. Rektorn
ska säga till personal att de ska bli bättre på att se och agera vid mobbing.
Vem s a nsv a r?
Skolor och arbetsplatser

PROBLEM

Bet y gen frå n sä rsk ola n begrä nsa r en

Försla g på lösninga r
Intag på högskolor ska inte bara vara på betyg

Extra resurser i skolan, tex speciallärare som kan hjälpa en att uppnå betygen som
krävs.
Vem s a nsv a r?
FUB ska stötta skolverket, kommuner, högskolor och universitet att arbeta med
problemet.

Enklare instruktioner i skolan
Vem s a nsv a r?
Ung i FUB. Överlag så kan FUB stötta kommuner, skolverket och universiteten att ta
ansvar över detta problem och ta tag i lösningarna.

Problem ut a n försla g på lösninga r
Personalbrist på skolorna

ARBETE - M å l 8
a nst ä ndiga a rbet sv illk or och ek onom isk t illv ä x t

PROBLEM

Vi som gjort v å r röst
hörd ä r:

Lå ga löner på da glig v erk sa m het

Försla g på lösning
Höj lönerna på Daglig Verksamhet. Borde vara lika höga som ett ?vanligt
Svenssonjobb?.
Vem s a nsv a r?
Riksförbundet FUB och kommunerna

Josef in Hagel, Hjalm ar De Jon g,
Problem ut a n försla g på lösninga r
Dålig information om vad ett vanligt jobb innebär.

Th er ese Wappsell, Helen a Kom or ow sk a,
M at ilda Am u n dsson , Jen n y Tom asson ,
Em m a For sber g, Em m a Ek st r an d, Pet er Lar sen
Ker st in M at h iasson , Rober t Jedr zejczyk
Elisabet Hjalm ar sdot t ir , Su n e Jon asson , Klar a Lu n in g,
An n a Rin gst öm Tim on ey

