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Gällande personalen på discot 

Anmäld personal 

Inför discot så var det totalt sett 20 UNF:are anmälda via anmälningsformuläret, men enbart 17 

stycken var närvarande på själva discot. Dom anmälda UNF:are som var närvarande på discot 

var dessa: Alexander Bergqvist, Alva Bergh, Amanda Romar, Daniel Sigvardsson, David 

Söderström, Edvin Persson, Emil Andersson, Erik Jäderberg, Johan Bäcke, Linnea 

Sjöberg, Lucas Hedberg, Matilda Holm, Oscar Ylinen, Pernilla Tagesson Samuel 

Berglund, William Ricknell & Yones Laeli. Samt så kom Gabriel Björk, Erik Lindberg & 

Julia Andersson oanmälda till discot och hjälpte till där det behövdes. Om man undrar hur 

dessas scheman såg ut så får man ta kontakt med mig eller om man har åtkomst till 

databaserna i Office 365 så kan man kolla själv. 

Personalen i sin helhet 

Dom närvarande i personalen skötte sig extremt bra på detta disco, det flöt på. På ett bra sätt, 

alla i personalen skötte sig o följde sitt schema, likaväl så agerade man mer som ett 

gemensamt team under discot, vilket jag ser som ett steg framåt. Vi agerade mer som en 

gemensam röst. Korta stunder t.ex. då någon i inträdet ska gå på toa så kan någon annan 

hålla koll kort är alltid acceptabelt, och det behöver man inte fråga om.  

Men som jag skrev tidigare om ett gemensamt team, en gemensam röst, en möjlighet att 

omfördela resurser pågrund utav diverse anledningar. Men i sin helhet så skötte personalen 

sig helt fantastiskt!  

”Personalen är en 

nyckelspelare för 

att discona ska 

fungera som dom 

är tänkta att 

fungera, därför 

behöver det 

fungera innan 

discomiljön kan 

utvecklas” 
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Innan discot började 

Övergripande innan discot började 

Jag anser att innan detta disco började så börjar vi numera komma i en fas utav fokus och 

prioritet för discodelen. Jag arbetsdelegerade uppgifter, speciellt i kiosken efter att Isak Ferm 

hade kommit med kioskleveransen. Annars så anser jag att formen utav det gemensamma 

teamets början påbörjas här, innan discot har börjat. 

Fixandet utav alla saker 

Fixandet utav alla saker gick som det har gått dom senaste gångerna, på ett snabbt flyt. Dock 

så kunde det ha gått lite fortare, men det gick fort i alla fall. 

Discomiljön i sin helhet innan discot 

Såsom det var under detta disco så har vi kommit framåt sedan den senaste discorapporten. 

Både gällande personalens beteenden emot varandra och besökarna, likaväl det nya systemet 

med tröjorna som SVS (Schemaskapare & Vice Schemaskapare) skapade & aktiverade för att 

ha koll på vem som kasserar ut vad, både gällande tröjor och scheman. Så att det blir enklare 

att kolla vem som inte har lämnat in sin tröja osv. 

Utöver dom sakerna så har personalen skött sig mycket bättre än sist. Inga konkreta ”felsteg” 

ifrån personalens sida. 
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Under discot 
Discot hade enbart en incident, men den nämner vi inte här eftersom att den enbart var 

besökarrelaterad, därmed att det var mellan två besökare & ingen personal som egentligen var 

”involverad” i incidenten i sin helhet. Utöver det så var det ett lyckat disco. 

Incidenter 

Nämns högre upp på sidan. 

Utöver incidenterna 

Om man räknar bort incidenten så var det ett lyckat disco. 
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Speciella tack 
Denna sida är till för att visa vilka som har gjort goda insatser under discot 

Handledarna: Handledarna utförde sitt arbete på ett sådant sätt att jag kan se discona 

förbättring i realtid. Samt att upplärningen utav nya skedde på ett sätt som jag tyckte om. 

Viktigt att minnas för dom, det här var det första discot som handledarna som finns gjorde sitt 

arbete utifrån sina bestämmelser. Bra jobbat! 

Oscar Ylinen: Oscars tid på discona ökar och ökar och medvetenheten om discona och 

verksamheten ökar med det, det finns ledarpotential där, medmänskligheten som han hade 

under discot då han hjälpte Amanda är sann anda utav en ledare. Även fast han är en ledare 

som är i utvecklingsfasen fortfarande så gör han ett utmärkt jobb. 

Isak Ferm: Isak, även kallad i vissa fall ”Herr lastbil” gjorde en stark insats genom att levera 

godis & läsk till kiosken inför discot efter att han hade kommit med bussen ifrån Gävle, likaväl 

att tillsammans med Oscar hämta pizzan, en trogen och bra hjälte! 

Vi alla som en förening, Ockelbo UNF: Det kanske verkar lite udda att vi alla hamnar här? 

Men så är det inte, vi alla gör något bra när vi kommer och ordnar disco för dom mindre, vilket 

gör att den tid som vi alla lägger ner på detta är värt det, för det tycker jag att ni gör! 

Engagemang och nyfikhet brukar jag tycka att verksamhetsorden är ibland, och på discona 

känner jag så alltid! Så ni är värda så himla mycket! Utan er så skulle det inte vara några 

discon! 
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Kontaktinformation 
 

 

David Söderström 

Rapportskrivare 

david.soderstrom@unf.se 

http://ockelbounf.se 

http://dokument.ockelbounf.se 

 

 

Företagsinformation 
Ockelbo UNF 

Norra Åsgatan 56 
816 31, Ockelbo 

Telefon +46 297 401 14 

http://ockelbounf.se 
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