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Ungdomsrådet sine arbeidsoppgaver 2017 

 

 

ANSVAR gjennomføring AKTIVITET 

 Fordele skoler og lage 

en plan. 

 

Samarbeid elevråd-ungdomsråd 

     

 Oppdatere Facebooksiden 

 

 

 Forslag temaer på 

Konferansen  

Psykisk helse 

Diskriminering 

 

Foredragsholder forslag; Amal Aden 

 

 

   

  Videregåendeskole 

Idrettslinje 

Ønske om flere plasser på idrettslinjen og at de som 

ønsker å satse skal få plass. Ønsker å få tilbake 

muligheten til å få poeng ved opptaksprøve.  

Vi inviterer Bjørn Volleng, avd leder idrettslinjen.  

 

Helsesøstertjenesten i vg. skole 

Ønske om mer tilgjengelig helsesøster i vg skole. 

Det er ønske om psykolog tjeneste i begge i skolene 

generelt. 

Vi inviterer inn Belinda Gjærløv. Leder for 

forebyggende helsetjenester 

 

Psykologer i skole 

Det er slik at helsesøster «ofte» sender henvisning til 

Bup da sakene er omfattende og tidkrevende. Det vil 

være hensiktsmessig og økonomisk besparende og 

ha psykolog tilegnelig i skoletiden slik at elever kan 

få raskere hjelp. 

 

Mer samarbeid mellom Ringerike vg og Hønefoss 



vg. bør ha felles prosjekter. Ungdomsrådet inviterer 

elevrådene ved to skolen og skoleleder for 

elevrådene til et fellesmøte. 

 

Grunnskole 

 

Rådgivningstjeneste i ungdomskolen  

(for lite tid pr elev, og for lav rådgiver kompetanse 

på ulike utdanninger?) Fortsatt ønske om mer 

rådgivning i forbindelse med valg inn i 

videregående skole. 

Bevist at kjønnsroller ikke burde ha noe med valg av 

linjer. Det «rådgives» forlite at mekk, bygg, elektro, 

data, ol. kan egne seg for jenter og deres fremtidig 

utdannelses valg. (Dette sier videregående 

skolelever som oppdager at valgmulighetene var 

større enn de trodde) 

 

Små skoler 

Ungdomsskoleelever på Nes ønsker å kunne få 

velge å gå på Hallingby. Dette for å få større 

nettverk. Tidligere elever fra Stranden sier de fikk 

en ny skolehverdag den dagen de fikk begynne på 

Tyristrand. Likevel så påpekes det at småskoleelver 

bør få gå på nærskolen. Saken kan sendes til 

skolesjefen? 

 

Skoleutstyr  

Bedre skole utstyr, nyere bøker. Skal vi snakke om 

gode skoler så må undervisningsmaterialet 

oppdateres betraktelig. 

 

Mobilfri skole på godt og vondt. Lærere bør kunne 

la elevene bruke mobilen i opplæringen.  

 

Fag og lærere 

Ønske om flere teknologiske fag. Da dette er 

fremtiden. Er det mulig å få dette inn som valgfag? 

 

Ønske om bedre utdannede lærere. Ønsker lærere 

som er engasjerte i fag og elever. Lærere bør ha 

bedre språkkunnskaper og det bør være mulig å 

velge fremmedspråk som fransk, spansk og tysk ved 

alle ungdomskoler. I dag har mange skoler kun 

tilbud om tysk. Dette bør det satses på også med 

tanke på om vi virkelig ønsker å ha gode skoler når. 

vei og bane kommer. 

 

Velkomstklassene og elever på forsterka må 

inkluderes i skolehverdag i større grad. De må også 



inviteres med skolene sine aktiviteter og det må 

legges til rette for at de kan delta i større grad enn i 

dag. 

Vi inviterer kommunalsjef for skole, Ågotnes, til et 

møte. 

 

  Kollektivt 

Busstider ???? skal dere jobbe med dette i år. 

 

”Hjem for en 50 lapp” 

Tidspunkter og markedsføring 

Macus En fast repr. Møte ca 

en gang i mnd. 

Idrettsrådet 

. 

Hanne  Kulturskolen 

Flere plasser til kulturskolen, kostnaden per plass 

bør ned. 

Vi inviterer leder for kultur til å si noe om det 

kulturtilbudet som Ringerike kommune har. 

 

  Flerbrukshallen 

Ønsker uorganisert idrett inn i hallen.  

Noen i kommunen må være ansvarlig for 

gjennomføringen. Hvem? Saken tas opp med 

kommunalsjef Magnar Ågotnes. 

 

  Til Ringerike næringsforum/handelsnæringen 

Flere butikker som er attraktive for tenåringer og 

eldre. (Butikker med data dupetitter og spill.) 

Klesbutikker som kan selge klær til gutter i alderen 

12-16/17 år.  

Ønsker flere konsert for ungdom på torget. 

Kanskje dere kan være med å ha arrangementer i 

parken? 

 

  BUFT 

   

 

 
H/etater/forv/pub/ 
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