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MØTEPROTOKOLL MODUM UNGDOMSRÅD 2.5.2012
Tid: 2.5.2012 kl 0900 – 1200.
Sted: Formannskapssalen, Modum rådhus
Til stede: Vegard Berget, Hanna Løvstad Bye (NMU), Trond Einar Lafton (AI), Andrea
Svendsen (Rosthaug), Nadia Skorta, Sanna Skuterud Evje (SMU), Audun Mjøs (sekretær).
Nestleder undervisning Gunnar Hoff og Mette Wigdal fra IT-avdelingen deltok under
behandling av sak 2.
Forfall: Andreas Kvale (Rosthaug) og Andreas Solberg (AI)
Sak 1: Møteprotokoll fra møte 23.3.12 ble gjennomgått og godkjent.
Sak 2: PC-ordning i ungdomsskolen
Ungdomsrådet tok i forrige møte opp spørsmål om PC-ordningen i ungdomsskolen.
Nestleder Gunnar Hoff i Undervisningsetaten og Mette Wigdal fra IT-avdelingen drøftet tema
med ungdomsrådet i møtet.
Informasjon fra IT-avdelingen:
Illustrasjon av datasystemet:
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Serverne: I vinter har det vært en del problemer med tilkobling til terminalserver (TS) på
grunn av oppgraderinger. Serverte er nå oppgradert og skal fungere godt.
Linje: Det ble installert nye trådløse nettverk på NMU og SMU i 2010. Dette skal nå være i
orden. Ansattnettverk er sikret med sertifikat uten passord. Elevnettverket er satt opp for
skolens eget utstyr, ikke privat utstyr. Privat utstyr (blant annet telefoner) skal ikke kobles til
nettet både pga. kapasitet og sikkerhet.
Utstyr på skolene: Utstyret med tynnklienter er designet for stabil drift. Mange elevmaskiner
er av eldre dato og garantien er utløpt, men ordningen med tynnklienter skal likevel fungere.
Det er et problem med hærverk på skolene. IT-avdelingen hadde i april 93 enheter inne til
reparasjon pluss 18 som er blitt kassert. Vanskelig å angi hvor mange av disse som er utsatt
for hærverk og hvor mange som ikke virker pga av normal slitasje.
Ordninger med vekselbruk med private maskiner, skolens maskiner og minnepinner er ikke
god på grunn av faren for virus.
Info fra Undervisningsetaten:
Målet for PC-ordningen er at det skal være nok PC’er til eksamen for 10. trinn. Utstyret
dimensjoneres for det største trinnet på skolen. Skolene opplever at det er mye hærverk på
datautstyret. Ved hærverk eller skade på utstyr er det begrensede muligheter til å kjøpe nytt.
Konkrete spørsmål:
Medlemmene tok opp flere tema. Noe ble besvart i møtet:
• Ustabil tilknytning til TS: Dette skal nå være løst.
• Vanskelig for en hel klasse å jobbe med Excel via tynnklient: Utstyret skal takle dette,
men IT ser nærmere på dette
• Skal Ipad brukes på eksamen, uten tastatur? I utgangspunktet ikke.
• Eleven blir oppfordret til å ta med eget utstyr til skolen for å gjøre skoleoppgaver,
men IT-avdelingen mener dette ikke er en trygg løsning. Man får heller ikke tilgang til
trådløst nettverk. Hvordan skal dette løses? Undervisningsetaten drøfter dette
nærmere.
Ungdomsrådet drøftet også hærverk og holdninger til skolens datautstyr.
• Dårlig utstyr oppleves lite motiverende, særlig når de fleste har godt utstyr hjemme.
• Ungdommene opplever at en del lærere er frustrert på datasystemet og formidler
negative holdninger i klassene
• Ungdommene ber lærerne følge bedre med i forhold til hærverk og ta tak i de som
ødelegger
• Enighet om at det må arbeides med holdninger til skolens utstyr for å redusere
hærverk
Ungdommene tok videre opp en del læreres manglende erfaring med skolens datasystem,
både i forhold til bruken av systemet og sikkerhet. Det ble foreslått kurs for lærerne – kanskje
noen elever kan holde dette? Eller en elevbedrift på Rosthaug?
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Erfaringer fra andre steder:
I Sigdal har elevene på ungdomsskolen egne PC’er. Der er det et problem med herværk på
andres PC’er.
Rosthaug vgs: Alle har egne PC’er. Gode maskiner, godt nettverk. Egen serviceavdeling på
skolen. Oppleves bra.
Nestleder undervisning svarte at han skulle ta opp temaet med rektorene og se på muligheter
for bedre organisering. Han var opptatt av hvordan man kan redusere hærverk og ba om
innspill fra ungdomsrådet.
Saken tas opp igjen på neste møte.
Sak 3: Informasjon om endring av vedtekter:
Sak om utvidelse av ungdomsrådet slik at Arbeidsinstituttet blir med, behandles av
kommunestyret 7. mai.
(Kommunestyret vedtok saken slik den ble lagt frem, pluss at ungdomsrådets sakspapirer skal
legges på Modum kommunes hjemmeside)
Sak 4: Høringsuttalelse NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning
Stort dokument, men ungdomsrådet drøftet de tiltakene som er foreslått. Audun skriver en
høringsuttalelse der vi sier at vi vil ha mulighet til å utforme rådet selv, uten styring fra staten.
Og at vi vil ha lovpålagt ordning for ungdomsråd.
Sak 5: Eventuelt
Sanna tok opp at hun og flere venner gjentatte ganger har opplevd å bli jaget fra benk på
Åmotsenteret. Rådet drøftet hvordan de skulle ta opp saken. Enighet om at Andrea og noen til
tar en prat med leder for Åmotsenteret for å høre om dette er OK for senteret.
Audun leste opp uttalelse som skal sendes Buskerud fylkeskommune om organisering av
fylkesungdomsråd. Denne ble diskutert på forrige møte: Vi ønsker at alle kommuner har fast
plass i rådet. Uttalelsen følger vedlagt.
Audun fortalte at ungdomsrådet nå har fått egen epostadresse:
ungdomsrad@modum.kommune.no
Neste møte: 11., 12. eller 13. juni kl 9-12. Tidspunkt avklares på Facebook.
8.5.2012
Audun Mjøs
sekretær
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