Møteprotokoll Modum ungdomsråd 23.3.2012
Sted: Arbeidsinstituttet, Nordbråtan
Tid: kl 0815 – 1145
Til stede: Hanna Løvstad Bye, Nadia Skorta, Sanna Skuterud Evje, Andrea Svendsen, Audun Mjøs.
Fra AI møtte Trond Einar Lafton og Andreas Solberg.
Forfall: Andreas Kvale, Vegard Berget
Saksliste:
Sak 1: Møteprotokoll fra 20.2
Godkjent.
Sak 2: Presentasjon av ungdomsrådet for elever fra AI
Vi gikk gjennom forarbeidet til Ungdomsrådet og organiseringen, samt hvilke saker vi har jobbet med
så langt.
Sak 3: Presentasjon med omvisning ved elever fra AI
Rektor Åse Falck fortalt om Arbeidsinstituttet og hvordan de arbeider der. De fokuserer på at alle skal
finne ut hva de vil og hvordan de skal få det til – og ingen har lov til å kritisere noens drømmer. Fokus
er på de gangene man fikk til noe, og de heier på hverandre for å nå målene.
I 2011 fikk AI peng fra Kronsprinsparets fond. Nå arbeider de for å lære bort arbeidsmetodene sine til
andre skoler og miljøer i Buskerud. Blant annet driver de programmet «Fremtidens ledere» som gir
ledertrening til ungdommer. Rektor foreslo at ungdomsrådet ble med på opplæring! Nytt seminar er i
september.
Sak 4: Arbeid med planen for Vikersund sentrum nord
Vi drøftet planen som ble presentert på forrige møte. Audun noterte ned stikkord og skal skrive
utkast til en høringsuttalelse, som Andrea godkjenner. Høringsuttalelsen følger vedlagt.
Sak 5: Mer informasjon om Buskerud ungdomsgruppe
Fylkespolitikerne har utsatt behandlingen av forslaget til organisering av Buskerud ungdomsgruppe,
til juni. Det er foreslått at det skal være en representant fra hver region – altså én fra
Modum/Sigdal/Krødsherad.
Vi drøftet hvordan bør det velges representanter til et fylkesråd for ungdom. Ungdomsrådet påpekte
at det ikke er noe samarbeid mellom ungdomsrådene i dag og at unge i Modum ikke kjenner
miljøene i Sigdal og Krødsherad og derfor ikke vet hva de er opptatt av. Vi ønsker å ha egen
møteplass i Buskerud ungdomsgruppe.
Audun skal formidle til Fylkeskommunen at Modum ungdomsråd ønsker å ha egen møteplass i
Buskerud ungdomsgruppe.
Sak 6: Informasjon om skole-PC’er?
Audun ba om å få spørsmålene til saken på nytt for å forberede gjennomgang neste møte.
Ungdomsrådet tenker mest på bruk av PC’er i ungdomsskolene opp tok opp følgende saker:

•

•
•
•

•

Det må være nok PC’er til oppgavene som skal gjøres av elevene som del av
undervisningen. Mange PC’er er reservert av konkrete elever, da er det på igjen til
klassenes oppgaver
PC’ene må fungere
Det er stadig problemer med at elevene blir kastet ut av TS
Lærerne oppfordrer elevene til å ta med eget datautstyr til prosjektoppgaver. Likevel er
det ikke lov å logge på nettverket med egen PC, fordi nettverket har dårlig kapasitet.
Dette skjer også under tentamener
Dårlig elevnettverk gjør at elever stadig logger seg ulovlig på ansattnettverk

Medlemmene i ungdomsrådet var ikke opptatt av PC til hver elev. De opplevde at
undervisningsopplegget stiller krav om PC-bruk jevnlig, uten at skolens tilbud er godt nok til å
gjennomføre opplegget. De fleste elever har egen bærbar PC, men ikke alle.
Ungdomsrådet ba om at noen fra skoleledelsen og noen fra IT-avdelingen kunne stille i neste møte
og informere om disse spørsmålene.
Sak 7: Kort info om stor utredning: Ungdom, makt og medvirkning (NOU 2011:20)
Utredningen ble delt ut og Audun gikk kort gjennom noen hovedpunkter. Vi drøftet én
problemstilling: Bør det være lovpålagt med ungdomsråd?
Medlemmene i ungdomsrådet snakket om at unge gjerne vil delta og mene noe om kommunale
planer, men de er avhengig av at det blir lagt til rette fra voksensamfunnets side. Det må derfor være
en arena i kommunen som inviterer unge til dialog. Dersom det ikke er lovpålagt med ungdomsråd,
tror vi mange kommuner vil nedprioritere arbeidet.
Vi vil levere en høringsuttalelse innen fristen som er 7. mai.
Sak 8: Evaluering av ungdomsrådet etter fire møter: Funker dette???
Målet for ungdomsrådet står i vedtektene: Ungdomsrådet skal fremme barn og unges
fellesinteresser i Modum. Hva må til for at vi skal gjøre dette enda bedre?
•

•
•

Alle må møte på møtene, eller sørge for at vara faktisk møter. De som er valgt må være
villig til å gjøre en jobb for å få ungdomsrådet til å fungere
o Bedre informasjon før folk blir valgt
o Sekretær kan følge opp forfall
o Finne på noe gøy sammen utenom møtene
Vi må sørge for å jobbe med kule saker som er interessante for unge i Modum
Vi må informere om hva vi gjør, og fortelle hvordan folk kan komme i kontakt med oss.
o Vi vil sende referat fra møtene til elevrådene i Modum!
o Vi vil opprette egen epostadresse for ungdomsrådet

Sak 9: Skal vi invitere AI inn i ungdomsrådet?
Arbeidsinstituttet søkte i høst om å få være med i ungdomsrådet. Vi har drøftet saken på flere møter
og dagens møte ble lagt til AI for å bli bedre kjent med skolen. Elevene fra AI gikk ut mens
ungdomsrådet drøftet saken.
Etter innledende drøftinger hadde ungdomsrådet to avstemninger:

1. Skal ungdomsrådet behandle saken i dag?
• Flertall, leders dobbeltstemme avgjorde
2. Skal ungdomsrådet godkjenne søknaden fra AI om fast plass i ungdomsrådet?
• Flertall, leders dobbeltstemme avgjorde
Saken må til kommunestyret for endelig godkjenning. Audun skriver sak i vår.
Sak 10: Planlegging av neste møte
Neste møte blir onsdag 2. mai kl 9-12 i rådhuset, formannskapssalen.
Noen saker:
•
•
•

Høringsuttalelse Ungdom, makt og medvirkning
PC-ordning i skolene
Andre saker??

