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Kontakt: 

Socionom 

Sara Romi  

Tel: 0761-12 62 53 

Mail: Sara.romi@hoor.se 

 

Fältassistent 

Nicklas Carlsson  

Tel: 0768-56 28 06 

Mail: nicklas.carlsson@hoor.se  

 

 



Dokumentation 

Under träffarna kommer vi att dokumentera vad vi gör med foto och 

film som sedan används vid redovisningar. 

 

Namn            

Personnummer           

Adress            

Postnummer           

Mitt mobilnr           

Vårdnadshavare 1 underskrift (namn och mobil) 

             

Vårdnadshavare 2 underskrift (namn och mobil) 

             

Lämna anmälan till Sara Romi på Kulturgården eller Nicklas Carlsson 

fältassistent. Passa på att lämna in anmälan så snabbt som möjligt, det 

är begränsade platser! 

Hantering av personuppgifter  
Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen 
av ditt ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktupp-
gifter i kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att 
kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Socialnämnden.  

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. 
Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer inform-
ation om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt Dataskyddsom-
bud på dataskyddsombud@hoor.se. 

Vad gör man i ungdomsgruppen? 

Förutom att snacka och fika så gör vi olika äventyr.  

Ett äventyr kan till exempel vara att gå vilse i Höör, att sova över i ett 

hus på landet, köra GoCart, lira mörkerinnebandy, snacka om värde-

grunden, kärlek och sex, träffa inspirerande människor med mera. 

Målet är att vi ska ha roligt och lära varandra nya saker  

Gruppen träffas en gång i veckan under årskurs 7 och hösten i 8:an för 

att prata, fika och vara med på olika äventyr, upplevelser och aktivite-

ter. 

När träffas vi? 

Vi kommer att träffas varje måndag efter skolan klockan 15.30 till cirka 

17.15, under hela läsåret, på Kulturgården i Höör. Vi startar i början av 

oktober och håller på till december. Sedan börjar vi åter i mitten av 

februari och håller på till början av maj. 

Vem kan vara med? 

Ni som går i årskurs 7. Vi som håller i gruppen är fältassistent Nicklas 

Carlsson, socionom Sara Romi, Stefan Lissmark, Pernilla Håkansson 

och Bodil Jönsson. 

Vad gör man? 

Vi börjar med att fika när vi träffas på måndag eftermiddag på Kultur-

gården. Då går vi igenom hur veckan varit och vad vi ska göra under 

vår träff. Sedan startar vi dagens tema. Ibland kan vi hålla på lite 

längre då vi åker iväg på något äventyr utanför Höör.  

Vad kostar det? 

Det kostar inget att vara med i ungdomsgruppen, men vid enstaka till-

fällen då du behöver ta med matpengar.  


