
Innholdsfortegnelse

 
Møteprotokoll - Møte i Ungdomsrådet den 19.03.2019

PS 2/19 Konstituering av ungdomsrådet 2019

   Saksprotokoll - Konstituering av ungdomsrådet 2019

PS 3/19 Ungdomsrådet sine arbeidsoppgaver 2019

   Saksprotokoll - Ungdomsrådet sine arbeidsoppgaver 2019



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Undervisningsrom     

Møtedato: 19.03.2019 Tid: 15:30 – 17:25 

 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall Møtt for 

Leder Marcus Andre Nysveen   

Medlem Helga Mjøs   

Medlem Heidi Krokvik Rotfoss   

Medlem Oscar Eriksen Saastad   

Medlem Mantas Karveckis   

Medlem Elisabeth Håkenstad   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Benedicte Heieren Hundhammer FU  

Medlem Audun Hammer Hovda   

Varamedlem Aram Azari   

Varamedlem Eilert Sundt   

Varamedlem Anna Caridad Bakke   

Varamedlem Ida Håkonsen FU  

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Karianne Berg, SLT koordinator 

 

Merknader  Varaordfører Dag Henaug (H) og Kommunalsjef Magnar 

Ågotnes presenterte seg kort i oppstarten av møte. 

 Oscar Eriksen Saastad, Anna Caridad Bakke og Eilert Sundt 

meldes på BUFT 26.-28.april  

 Ungdomsrådet utarbeider høringsuttalelse til arbeidet med ny 

forskrift om kommunale ungdomsråd. 

Behandlede saker Fra og med sak 2/19 

til og med sak  3/19 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

Mantas Karveckis (sign) 

Leder 
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Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

2/19 19/773   

 Konstituering av ungdomsrådet 2019  

 

 

3/19 19/777   

 Ungdomsrådet sine arbeidsoppgaver 2019  
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2/19   

Konstituering av ungdomsrådet 2019  

 

Vedtak: 

 

 

Som leder for ungdomsrådet 2019 velges: Mantas Karveckis 

Som nestleder for ungdomsrådet 2019 velges: Helga Mjøs 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Som leder for ungdomsrådet 2019 velges: Mantas Karveckis 

Som nestleder for ungdomsrådet 2019 velges: Helga Mjøs 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som leder for ungdomsrådet 2019 velges: 

Som nestleder for ungdomsrådet 2019 velges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/19   
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Ungdomsrådet sine arbeidsoppgaver 2019  

 

Vedtak: 

 

 

Ungdomsrådet vedtok og følger opp arbeidsoppgaver fra Ungdomshøringen 2019. 

 

Oppgavene er fordelt mellom rådets medlemmer: 

 

ANSVAR gjennomføring AKTIVITET 

Alle 

 

 

 

Heidi, Mantas, 

Eilert, Aram 

Samarbeid elevråd-

ungdomsråd 

 

 

Oppdatere 

Facebooksiden 

    

 

 

 

Mantas Forslag temaer på 

Konferansen  

Rus 

Bli med på Ringerikeskonferansen for 

ungdom 

 

Heidi 

Helga 

Oscar 

Marcus 

Tema rus 

 

 Ungdom har forskjellige holdninger til rus. 

o Jobbe med holdninger. 

 Ha aktiviteter som gjør at rusbrukere har noe 

annet å gjøre, istedenfor å ruse seg. 

 Bedre kommunikasjon og informasjon blant 

foreldre. 

o Sette sammen en egen foreldregruppe 

 Det er viktig å ta tak i starten. 

 Sette tidlige grenser, med tidligere informasjon 

o Informasjon allerede nede i 

barneskolen. 

 Opplyse foreldre om konsekvenser og hvilket 

ansvar de har. 

 Foreldrene må få mer kunnskap 

 Ønske om mer fokus på alkohol, ikke bare 

narkotika. 

 Få noen som har følt på konsekvensene av 

rusmisbruk inn for å informere ungdommen. 

 

Mantas 

Anna 

Press og stress 

 

 Ønske om mindre lekser, prøver og få gjort noe 
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Aram med fraværsgrensen. 

o Flere småprøver istedenfor store prøver. 

 Lærere som snakker med hverandre, og 

samarbeider godt er viktig for å gjøre 

skolehverdagen bedre. 

 Mobil på skolen 

o Slik at man kan trekke seg litt tilbake når 

man trenger en pause. 

 Mer fokus på temaet stress på skolen 

 Jobbe mot kroppspress og drikkepress. 

 Foreldre kan ha for høye forventinger. 

 Lærere med pedagogiske erfaringer. 

 

Heidi, Helga, 

Eilert 

Kollektivt 

 

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

 

”Hjem for en 50 lapp” 

Tidspunkter og markedsføring 

Høre med 

Kristian, event 

Helga 

Idrettsrådet  

. 

Alle Byutvikling 

 

 Småbutikker, restauranter som har stil. 

o Ofte de populære butikkene i storbyene 

(som Oslo) er ønsket. 

 Kaffebod på torget 

o Starbucks. 

 Å utnytte de parkene vi har 

o skøytepark på vinteren, og sommerpark 

på sommeren. 

 steder å være på vinteren mens man venter på 

bussen 

o møteplassen? 

 Svømmebasseng om sommeren. 

 Bedre kollektivtilbud 

 Bedre gå/sykkel muligheter i byen 

o Bysykkel? 
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 Flere utearrangementer 

o Eks Schogslunden. 

Pannekake hus 

Elizabeth Ungdomsplassen  bruke dette som et sted å vente på for eksempel 

bussen. 

 Få veiledning på temaer som måtte komme opp. 

 Spill, brus og mat lokker ungdommer. 

 Moderne og livlig interiør som trekker og 

beholder ungdommen. 

 

 

Heidi 

Anna 

Mantas 

Eilert 

Skole 

 

 For mye lekser 

 Dårlig hyggene, da spesielt på doene 

 Favorisering av elever blant lærere  

 Ingen advarsel blir gitt før anmerkning blir gitt. 

 Hvis læreren er syk, må det komme vikar. 

o Ofte blir elevene (oftest på vgs) sendt 

hjem pga mangel på lærere. 

 Flere av de lærene som ikke krever så mye 

pugging, men som fokuserer mer på det som 

skjer i timen. 

 

Oscar, Eilert 

og Anna 

BUFT  

Oscar og Heidi Leksefriskole  

Elizabeth Event 19  

Helga og 

Marcus 

Ungdomsrådet 

Høringsuttalelse 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ungdomsrådet fordelte arbeidsoppgaver i møtet: 

 

ANSVAR gjennomføring AKTIVITET 

Alle 

 

 

Samarbeid elevråd-

ungdomsråd 
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Heidi, Mantas, 

Eilert, Aram 

 

Oppdatere 

Facebooksiden 

 

Mantas Forslag temaer på 

Konferansen  

Rus 

Bli med på Ringerikeskonferansen for 

ungdom 

 

Heidi 

Helga 

Oscar 

Marcus 

Tema rus 

 

 Ungdom har forskjellige holdninger til rus. 

o Jobbe med holdninger. 

 Ha aktiviteter som gjør at rusbrukere har noe 

annet å gjøre, istedenfor å ruse seg. 

 Bedre kommunikasjon og informasjon blant 

foreldre. 

o Sette sammen en egen foreldregruppe 

 Det er viktig å ta tak i starten. 

 Sette tidlige grenser, med tidligere informasjon 

o Informasjon allerede nede i 

barneskolen. 

 Opplyse foreldre om konsekvenser og hvilket 

ansvar de har. 

 Foreldrene må få mer kunnskap 

 Ønske om mer fokus på alkohol, ikke bare 

narkotika. 

 Få noen som har følt på konsekvensene av 

rusmisbruk inn for å informere ungdommen. 

 

Mantas 

Anna 

Aram 

Press og stress 

 

 Ønske om mindre lekser, prøver og få gjort noe 

med fraværsgrensen. 

o Flere småprøver istedenfor store prøver. 

 Lærere som snakker med hverandre, og 

samarbeider godt er viktig for å gjøre 

skolehverdagen bedre. 

 Mobil på skolen 

o Slik at man kan trekke seg litt tilbake når 

man trenger en pause. 

 Mer fokus på temaet stress på skolen 

 Jobbe mot kroppspress og drikkepress. 
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 Foreldre kan ha for høye forventinger. 

 Lærere med pedagogiske erfaringer. 

 

Heidi, Helga, 

Eilert 

Kollektivt 

 

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

 

”Hjem for en 50 lapp” 

Tidspunkter og markedsføring 

Høre med 

Kristian, event 

Helga 

Idrettsrådet  

. 

Alle Byutvikling 

 

 Småbutikker, restauranter som har stil. 

o Ofte de populære butikkene i storbyene 

(som Oslo) er ønsket. 

 Kaffebod på torget 

o Starbucks. 

 Å utnytte de parkene vi har 

o skøytepark på vinteren, og sommerpark 

på sommeren. 

 steder å være på vinteren mens man venter på 

bussen 

o møteplassen? 

 Svømmebasseng om sommeren. 

 Bedre kollektivtilbud 

 Bedre gå/sykkel muligheter i byen 

o Bysykkel? 

 Flere utearrangementer 

o Eks Schogslunden. 

Pannekake hus 

Elizabeth Ungdomsplassen  bruke dette som et sted å vente på for eksempel 

bussen. 

 Få veiledning på temaer som måtte komme opp. 

 Spill, brus og mat lokker ungdommer. 

 Moderne og livlig interiør som trekker og 

beholder ungdommen. 
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Heidi 

Anna 

Mantas 

Eilert 

Skole 

 

 For mye lekser 

 Dårlig hyggene, da spesielt på doene 

 Favorisering av elever blant lærere  

 Ingen advarsel blir gitt før anmerkning blir gitt. 

 Hvis læreren er syk, må det komme vikar. 

o Ofte blir elevene (oftest på vgs) sendt 

hjem pga mangel på lærere. 

 Flere av de lærene som ikke krever så mye 

pugging, men som fokuserer mer på det som 

skjer i timen. 

 

Oscar, Eilert 

og Anna 

BUFT  

Oscar og Heidi Leksefriskole  

Elizabeth Event 19  

Helga og 

Marcus 

Ungdomsrådet 

Høringsuttalelse 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ungdomsrådet vedtar og følger opp arbeidsoppgaver fra Ungdomshøringen 2019. 

 

Oppgavene blir fordelt mellom rådets medlemmer. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/773-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 2/19 

 

Saksprotokoll - Konstituering av ungdomsrådet 2019  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 

Som leder for ungdomsrådet 2019 velges: Mantas Karveckis 

Som nestleder for ungdomsrådet 2019 velges: Helga Mjøs 

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 19.03.2019: 

 

 

Som leder for ungdomsrådet 2019 velges: Mantas Karveckis 

Som nestleder for ungdomsrådet 2019 velges: Helga Mjøs 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/777-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/19 

 

Saksprotokoll - Ungdomsrådet sine arbeidsoppgaver 2019  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 

Ungdomsrådet vedtok og følger opp arbeidsoppgaver fra Ungdomshøringen 2019. 

 

Oppgavene er fordelt mellom rådets medlemmer: 

 

ANSVAR gjennomføring AKTIVITET 

Alle 

 

 

 

Heidi, Mantas, 

Eilert, Aram 

Samarbeid elevråd-

ungdomsråd 

 

 

Oppdatere 

Facebooksiden 

    

 

 

 

Mantas Forslag temaer på 

Konferansen  

Rus 

Bli med på Ringerikeskonferansen for 

ungdom 

 

Heidi 

Helga 

Oscar 

Marcus 

Tema rus 

 

 Ungdom har forskjellige holdninger til rus. 

o Jobbe med holdninger. 

 Ha aktiviteter som gjør at rusbrukere har noe 

annet å gjøre, istedenfor å ruse seg. 

 Bedre kommunikasjon og informasjon blant 

foreldre. 

o Sette sammen en egen foreldregruppe 

 Det er viktig å ta tak i starten. 

 Sette tidlige grenser, med tidligere informasjon 

o Informasjon allerede nede i 

barneskolen. 

 Opplyse foreldre om konsekvenser og hvilket 

ansvar de har. 
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 Foreldrene må få mer kunnskap 

 Ønske om mer fokus på alkohol, ikke bare 

narkotika. 

 Få noen som har følt på konsekvensene av 

rusmisbruk inn for å informere ungdommen. 

 

Mantas 

Anna 

Aram 

Press og stress 

 

 Ønske om mindre lekser, prøver og få gjort noe 

med fraværsgrensen. 

o Flere småprøver istedenfor store 

prøver. 

 Lærere som snakker med hverandre, og 

samarbeider godt er viktig for å gjøre 

skolehverdagen bedre. 

 Mobil på skolen 

o Slik at man kan trekke seg litt tilbake når 

man trenger en pause. 

 Mer fokus på temaet stress på skolen 

 Jobbe mot kroppspress og drikkepress. 

 Foreldre kan ha for høye forventinger. 

 Lærere med pedagogiske erfaringer. 

 

Heidi, Helga, 

Eilert 

Kollektivt 

 

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

 

”Hjem for en 50 lapp” 

Tidspunkter og markedsføring 

Høre med 

Kristian, event 

Helga 

Idrettsrådet  

. 

Alle Byutvikling 

 

 Småbutikker, restauranter som har stil. 

o Ofte de populære butikkene i storbyene 

(som Oslo) er ønsket. 

 Kaffebod på torget 

o Starbucks. 

 Å utnytte de parkene vi har 

o skøytepark på vinteren, og sommerpark 
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på sommeren. 

 steder å være på vinteren mens man venter på 

bussen 

o møteplassen? 

 Svømmebasseng om sommeren. 

 Bedre kollektivtilbud 

 Bedre gå/sykkel muligheter i byen 

o Bysykkel? 

 Flere utearrangementer 

o Eks Schogslunden. 

Pannekake hus 

Elizabeth Ungdomsplassen  bruke dette som et sted å vente på for 

eksempel bussen. 

 Få veiledning på temaer som måtte komme 

opp. 

 Spill, brus og mat lokker ungdommer. 

 Moderne og livlig interiør som trekker og 

beholder ungdommen. 

 

 

Heidi 

Anna 

Mantas 

Eilert 

Skole 

 

 For mye lekser 

 Dårlig hyggene, da spesielt på doene 

 Favorisering av elever blant lærere  

 Ingen advarsel blir gitt før anmerkning blir gitt. 

 Hvis læreren er syk, må det komme vikar. 

o Ofte blir elevene (oftest på vgs) sendt 

hjem pga mangel på lærere. 

 Flere av de lærene som ikke krever så mye 

pugging, men som fokuserer mer på det som 

skjer i timen. 

 

Oscar, Eilert 

og Anna 

BUFT  

Oscar og Heidi Leksefriskole  
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Elizabeth Event 19  

Helga og 

Marcus 

Ungdomsrådet 

Høringsuttalelse 

 

 

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 19.03.2019: 

 

Ungdomsrådet fordelte arbeidsoppgaver i møtet: 

 

ANSVAR gjennomføring AKTIVITET 

Alle 

 

 

 

Heidi, Mantas, 

Eilert, Aram 

Samarbeid elevråd-

ungdomsråd 

 

 

Oppdatere 

Facebooksiden 

    

 

 

 

Mantas Forslag temaer på 

Konferansen  

Rus 

Bli med på Ringerikeskonferansen for 

ungdom 

 

Heidi 

Helga 

Oscar 

Marcus 

Tema rus 

 

 Ungdom har forskjellige holdninger til rus. 

o Jobbe med holdninger. 

 Ha aktiviteter som gjør at rusbrukere har noe 

annet å gjøre, istedenfor å ruse seg. 

 Bedre kommunikasjon og informasjon blant 

foreldre. 

o Sette sammen en egen foreldregruppe 

 Det er viktig å ta tak i starten. 

 Sette tidlige grenser, med tidligere informasjon 

o Informasjon allerede nede i 

barneskolen. 

 Opplyse foreldre om konsekvenser og hvilket 

ansvar de har. 

 Foreldrene må få mer kunnskap 

 Ønske om mer fokus på alkohol, ikke bare 

narkotika. 

 Få noen som har følt på konsekvensene av 

rusmisbruk inn for å informere ungdommen. 
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Mantas 

Anna 

Aram 

Press og stress 

 

 Ønske om mindre lekser, prøver og få gjort noe 

med fraværsgrensen. 

o Flere småprøver istedenfor store 

prøver. 

 Lærere som snakker med hverandre, og 

samarbeider godt er viktig for å gjøre 

skolehverdagen bedre. 

 Mobil på skolen 

o Slik at man kan trekke seg litt tilbake når 

man trenger en pause. 

 Mer fokus på temaet stress på skolen 

 Jobbe mot kroppspress og drikkepress. 

 Foreldre kan ha for høye forventinger. 

 Lærere med pedagogiske erfaringer. 

 

Heidi, Helga, 

Eilert 

Kollektivt 

 

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

 

”Hjem for en 50 lapp” 

Tidspunkter og markedsføring 

Høre med 

Kristian, event 

Helga 

Idrettsrådet  

. 

Alle Byutvikling 

 

 Småbutikker, restauranter som har stil. 

o Ofte de populære butikkene i storbyene 

(som Oslo) er ønsket. 

 Kaffebod på torget 

o Starbucks. 

 Å utnytte de parkene vi har 

o skøytepark på vinteren, og sommerpark 

på sommeren. 

 steder å være på vinteren mens man venter på 

bussen 

o møteplassen? 

 Svømmebasseng om sommeren. 
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 Bedre kollektivtilbud 

 Bedre gå/sykkel muligheter i byen 

o Bysykkel? 

 Flere utearrangementer 

o Eks Schogslunden. 

Pannekake hus 

Elizabeth Ungdomsplassen  bruke dette som et sted å vente på for 

eksempel bussen. 

 Få veiledning på temaer som måtte komme 

opp. 

 Spill, brus og mat lokker ungdommer. 

 Moderne og livlig interiør som trekker og 

beholder ungdommen. 

 

 

Heidi 

Anna 

Mantas 

Eilert 

Skole 

 

 For mye lekser 

 Dårlig hyggene, da spesielt på doene 

 Favorisering av elever blant lærere  

 Ingen advarsel blir gitt før anmerkning blir gitt. 

 Hvis læreren er syk, må det komme vikar. 

o Ofte blir elevene (oftest på vgs) sendt 

hjem pga mangel på lærere. 

 Flere av de lærene som ikke krever så mye 

pugging, men som fokuserer mer på det som 

skjer i timen. 

 

Oscar, Eilert 

og Anna 

BUFT  

Oscar og Heidi Leksefriskole  

Elizabeth Event 19  

Helga og 

Marcus 

Ungdomsrådet 

Høringsuttalelse 
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