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Första gången som Lupp-
undersökningen genomför-
des i Ale kommun var 2007 
och då var svarsfrekvensen 86 
procent. Nu vill kommunens 
företrädare förbättra den sta-
tistiken och som ett led i den 
strävan har berörda elevgrup-
per fått personliga besök i 
klassrummen.

– Det är viktigt att mark-
nadsföra undersökningen på 
rätt sätt och faktiskt betona 

den effekt som resultatet av 
den förra studien gav. Som 
exempel kan nämnas fria 
busskort, uppstarten av Mö-
tesplats Ungdom, och att två 
fältanknutna socialsekretera-
re blev fyra, säger Thomas 
Berggren.

Lokaltidningen fanns med 
när delegationen besökte åt-
tondeklassarna på Bohus-
skolan. Sven Nielsen och 
Thomas Berggren hade då 

sällskap av Asil Jadari och 
Andreas Franz.

– Det är jätteviktigt att 
eleverna får andra ungdo-
mar att identifiera sig med. 
Det ger en helt annan tyngd 
åt presentationen, förklarar 
Berggren.

Andreas Franz, som har 
ett förflutet på Bohusskolan, 
gick själv i årskurs 8 när den 
förra Lupp-undersökningen 
genomfördes.

– Det var väldigt många 
frågor, men försök att kon-
centrera er och fyll i svaren så 
ärligt som det bara går. Det är 
jätteviktigt att era synpunkter 
kommer fram, sade Andreas 
när han talade till högstadie-
eleverna.

Undersökningen kommer 
att ske på lektionstid och del-
tagarna svarar anonymt på 
frågorna.

JONAS ANDERSSON

Dags att genomföra LUPP-undersökningen
– Aleungdomarna får chansen att säga sitt

Andreas Franz och Asil Jadari, från Barn- och fritidsprogrammet på Ale gymnasium, besök-
te Bohusskolan i förra veckan för att informera eleverna i årskurs 8 om den Lupp-undersök-
ning som står för dörren.

BOHUS. Under de två närmaste veckorna kommer 
samtliga ungdomar i årskurs 8 och andraårsele-
verna på gymnasiet att få svara på ungdomsenkä-
ten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Med syftet att väcka elevernas nyfikenhet har 
Sven Nielsen och Thomas Berggren varit runt på 
kommunens skolor och marknadsfört Lupp.

– På vår turné har vi också tagit hjälp av ung-
domar från Barn- och fritidsprogrammet på Ale 
gymnasium, som agerar referensklass, säger ung-
domslots Sven Nielsen.
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Premiärerbjudande 9-19 nov
på miniplattänger:

Hjärtligt välkomna!

149:-

PREMIÄR!
På onsdag 3:e november 
har vi ännu ett fantastiskt 

lunchalternativ, 

TACOBUFFÉ 

    79:-
 ät så mycket du orkar! 

Vår tacobuffé står 
framdukad från kl 11.00

Kom 2 betala för 1
Ta med dig en vän och  
ät mellan 16.00-19.00
Erbjudandet gäller: Sallad, soppa, paj, lasange, 

bakad potatis och självklart vår 
fantastiska tacobuffé! 

för endast

Gäller 2:e-5 :e nov, 16.00-19.00


