Ringerike kommune
MØTEPROTOKOLL
NR 2

Ungdomsrådet
Møtested: Undervisningsrommet
Møtedato: 14.04.2015
Tid: 15:30 – 16:15

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Hilde Palerud
Dominika Ewa Rozanska
Joachim Holmby
Joachim Johansen
Sandra Johanne Swang
Mons-Ivar Mjelde
Magnus Herstad
Jens Henrik Korgerud
Linnia Mohammed
Hanne Andersen Tronerud
Jenny Lindseth Birkeland

Tilstede fra
administrasjonen:
Merknader:
Behandlede saker:

Fra og med sak 5/15
til og med sak 8/15

Møtesekretær:
Kari Skålien

Møtt for

Ikke møtt
Permisjon
Ikke møtt
Ikke møtt
Ikke møtt

SLT-koordinator Karianne Berg.

Møteprotokollen godkjennes:
Hilde Palerud (sign.)
leder

Forfall

Sandra Johanne Swang
Joachim Holmby

Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

5/15

15/3449
Ungdomsrådet 2015 - Konstituering

6/15

15/1031
Godkjennelse av møteprotokoll - møte 10.02.15.

7/15

15/3451
Kommunereformen-samarbeid med Ungdomsrådet i Jevnaker kommune

8/15

15/3450
Ungdomshøringen 2015- Oppfølging av saker
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Ungdomsrådet 2015 - Konstituering
Vedtak:
Som leder for ungdomsrådet 2015 velges: Hilde Palerud
Som nestleder for ungdomsrådet 2015 velges: Dominika Ewa Rozanska.
Behandling:
Det framkom følgende forslag:
1. Leder Hilde Palerud
2. Nestleder Dominika Ewa Rozanska.
Avstemming:
Fremkomne forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Som leder for ungdomsrådet 2015 velges:
Som nestleder for ungdomsrådet 2015 velges:

6/15
Godkjennelse av møteprotokoll - møte 10.02.15.
Vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
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7/15
Kommunereformen-samarbeid med ungdomsrådet i Jevnaker kommune
Vedtak:
Ungdomsrådet 2015 skal samarbeide med Jevnaker ungdomsråd om hva ungdom tenker og
ønsker i forbindelse med utredning av kommunereformen.
Neste møte i samarbeidsgruppa er tirsdag 21.04.15 kl. 17 i kommunestyresalen på Jevnaker.
Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggsopplysning:
Neste møte i samarbeidsgruppa er tirsdag 21.04.15 kl. 17 i kommunestyresalen på Jevnaker.
Forslag til vedtak:
Ungdomsrådet 2015 skal samarbeide med Jevnaker ungdomsråd om hva ungdom tenker og
ønsker i forbindelse med utredning av kommunereformen.
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8/15
Ungdomshøringen 2015- Oppfølging av saker
Vedtak:
Ansvar for følgende arbeidsoppgaver ble fordelt på medlemmer og varamedlemmer:
ANSVAR

gjennomføring

AKTIVITET

Ungdomsrådet Fordele skoler og lage Samarbeid elevråd-ungdomsråd
en plan.
 Fastere møtepunkter
Hilde Palerud/
 Bli mer synlig; vise hvem vi er, hva vi gjør,
Dominika
hvordan ta kontakt?
Rozanska
 Oppdatere Facebooksiden

Hilde Palerud
og
Sandra Swang

Dominika
Rozanska

Forslag temaer på
Konferansen

 Aktiv Ungdom
 Selvbilde/selvtillit
 Trening, kroppspress, kroppsideal,
indre skjønnhet, tilhørighet, passe
inn, motivasjon, tankekjør,
stressmestring.
 Foredrag om for eksempel rasisme,
foredrag til ungdom om ulike viktige
temaer.
 Kommunereformen
Foredragsholder forslag; Amal Aden

Møte med Nettbuss og Kollektivtransport
kollektiv selskapet
Pris busskort,
Ruter; Begnamoen, Åsa, Sokna

Hanne A.
Tronerud

Rådgivningstjeneste i ungdomskolen er generelt
for dårlig.
(for lite tid pr elev, og rådgiver kompetanse på ulike
utdanninger) Fortsatt ønske om mer rådgivning i
forbindelse med valg inn i videregående skole.

Joachim
Holmby

Markedsføring av ungdomsklubbene

Hanne A.





Møte i Drammen

Mer info til elevene om klubbene
Flere ungdomsarrangementer
Gi ungdomsklubbene et bedre rykte
Ønske om flere konserter (sånn som Erik og
Kris)

”Hjem for en 50 lapp”
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Tronerud
Dominika
Rozanska

En fast repr. Møte ca
en gang i mnd.

Idrettsrådet
Flere skøytebaner
Ha fokus på breddeidrett.

Linnia
Mohammed

Skolene

Dominika
Rozanska/
Jenny
Birkeland

Helsesøstertjeneste

Linnia
Mohammed

Kulturskolen

Joachim
Johansen

Flerbrukshallen

Joachim
Johansen

Gymsaler

Hilde Palerud/
Dominika
Rozanska
Hilde Palerud

Bedre tilbud til de sliter på skolen, ikke bare
dysleksi.
Lærere må spørre elevene om hvordan de lærer
beste og legge opp undervisningsmetoder deretter.
Gi elevene litt mer «makt» i undervisningen
Gi lekser eller gjøre oppgaver som har med prøva å
gjøre. Målrettet undervisning.
Penger til oppussing av skoler og bedre dårlig
inneklima.
Skolefrukt
Mer og lettere tilgjengelighet. Har vært tema i to år,
vi kan ikke se at helsesøster har fått mer tid på
skolen.
For lang ventetid, mer oppmerksomhet rundt
skolen/elevene, bedre markedsføring, ønsker
dramkurs, tilbudet i dag for dårlig og koster for mye.
Ha fokus på korpsene, slå korpsene sammen.
Plasseringen til kulturskolen er for dårlig.
Ønsker uorganisert idrett inn i hallen.

Ønsker at disse kan være åpne etter skoletid for bruk
og at det settes av tid i gymsalene til gratis
uorganisert ungdomsaktivitet.
Kommunereformen

BUFT
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Behandling:
Ansvar for gjennomføring av aktiviteter ble fordelt:

ANSVAR

gjennomføring

AKTIVITET

Ungdomsrådet Fordele skoler og lage Samarbeid elevråd-ungdomsråd
en plan.
 Fastere møtepunkter
Hilde Palerud/
 Bli mer synlig; vise hvem vi er, hva vi gjør,
Dominika
hvordan ta kontakt?
Rozanska
 Oppdatere Facebooksiden

Hilde Palerud
og
Sandra Swang

Dominika
Rozanska

Forslag temaer på
Konferansen

 Aktiv Ungdom
 Selvbilde/selvtillit
 Trening, kroppspress, kroppsideal,
indre skjønnhet, tilhørighet, passe
inn, motivasjon, tankekjør,
stressmestring.
 Foredrag om for eksempel rasisme,
foredrag til ungdom om ulike viktige
temaer.
 Kommunereformen
Foredragsholder forslag; Amal Aden

Møte med Nettbuss og Kollektivtransport
kollektiv selskapet
Pris busskort,
Ruter; Begnamoen, Åsa, Sokna

Hanne A.
Tronerud

Rådgivningstjeneste i ungdomskolen er generelt
for dårlig.
(for lite tid pr elev, og rådgiver kompetanse på ulike
utdanninger) Fortsatt ønske om mer rådgivning i
forbindelse med valg inn i videregående skole.

Joachim
Holmby

Markedsføring av ungdomsklubbene

Hanne A.
Tronerud
Dominika
Rozanska






Mer info til elevene om klubbene
Flere ungdomsarrangementer
Gi ungdomsklubbene et bedre rykte
Ønske om flere konserter (sånn som Erik og
Kris)

Møte i Drammen

”Hjem for en 50 lapp”

En fast repr. Møte ca
en gang i mnd.

Idrettsrådet
Flere skøytebaner
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Ha fokus på breddeidrett.
Linnia
Mohammed

Skolene

Dominika
Rozanska/
Jenny
Birkeland

Helsesøstertjeneste

Linnia
Mohammed

Kulturskolen

Joachim
Johansen

Flerbrukshallen

Joachim
Johansen

Gymsaler

Bedre tilbud til de sliter på skolen, ikke bare
dysleksi.
Lærere må spørre elevene om hvordan de lærer
beste og legge opp undervisningsmetoder deretter.
Gi elevene litt mer «makt» i undervisningen
Gi lekser eller gjøre oppgaver som har med prøva å
gjøre. Målrettet undervisning.
Penger til oppussing av skoler og bedre dårlig
inneklima.
Skolefrukt
Mer og lettere tilgjengelighet. Har vært tema i to år,
vi kan ikke se at helsesøster har fått mer tid på
skolen.
For lang ventetid, mer oppmerksomhet rundt
skolen/elevene, bedre markedsføring, ønsker
dramkurs, tilbudet i dag for dårlig og koster for mye.
Ha fokus på korpsene, slå korpsene sammen.
Plasseringen til kulturskolen er for dårlig.
Ønsker uorganisert idrett inn i hallen.

Ønsker at disse kan være åpne etter skoletid for bruk
og at det settes av tid i gymsalene til gratis
uorganisert ungdomsaktivitet.
Kommunereformen

Hilde Palerud/
Dominika
Rozanska
Hilde Palerud

BUFT

Forslag til vedtak:
Ansvar for følgende arbeidsoppgaver ble fordelt på medlemmer og varamedlemmer.
ANSVAR

gjennomføring

Ungdomsrådet Fordele skoler og lage
en plan.

AKTIVITET

Samarbeid elevråd-ungdomsråd



Fastere møtepunkter
Bli mer synlig; vise hvem vi er, hva vi gjør,
hvordan ta kontakt?
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Forslag temaer på
Konferansen

Oppdatere Facebooksiden

 Aktiv Ungdom
 Selvbilde/selvtillit
 Trening, kroppspress, kroppsideal,
indre skjønnhet, tilhørighet, passe
inn, motivasjon, tankekjør,
stressmestring.
 Foredrag om for eksempel rasisme,
foredrag til ungdom om ulike viktige
temaer.
Foredragsholder forslag; Amal Aden

Møte med Nettbuss og Kollektivtransport
kollektiv selskapet
Pris busskort,
Ruter; Begnamoen, Åsa, Sokna
Rådgivningstjeneste i ungdomskolen er generelt
for dårlig.
(for lite tid pr elev, og rådgiver kompetanse på ulike
utdanninger) Fortsatt ønske om mer rådgivning i
forbindelse med valg inn i videregående skole.

Markedsføring av ungdomsklubbene




Møte i Drammen
En fast repr. Møte ca
en gang i mnd.

Mer info til elevene om klubbene
Flere ungdomsarrangementer
Gi ungdomsklubbene et bedre rykte
Ønske om flere konserter (sånn som Erik og
Kris)

”Hjem for en 50 lapp”
Idrettsrådet
Flere skøytebaner
Ha fokus på breddeidrett.

Skolene
Bedre tilbud til de sliter på skolen, ikke bare
dysleksi.
Lærere må spørre elevene om hvordan de lærer
beste og legge opp undervisningsmetoder deretter.
Gi elevene litt mer «makt» i undervisningen
Gi lekser eller gjøre oppgaver som har med prøva å
gjøre. Målrettet undervisning.
Penger til oppussing av skoler og bedre dårlig
inneklima.
Skolefrukt

Side 10 av 11

Helsesøstertjeneste
Mer og lettere tilgjengelighet. Har vært tema i to år,
vi kan ikke se at helsesøster har fått mer tid på
skolen.

Kulturskolen
For lang ventetid, mer oppmerksomhet rundt
skolen/elevene, bedre markedsføring, ønsker
dramkurs, tilbudet i dag for dårlig og koster for mye.
Ha fokus på korpsene, slå korpsene sammen.
Plasseringen til kulturskolen er for dårlig.

Flerbrukshallen
Ønsker uorganisert idrett inn i hallen.
Gymsaler
Ønsker at disse kan være åpne etter skoletid for bruk
og at det settes av tid i gymsalene til gratis
uorganisert ungdomsaktivitet.
Kommunereformen
Hilde

BUFT
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Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Tom side

