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REFERAT FRA MØTE I MODUM UNGDOMSRÅD 14.6.2013
Formannskapssalen kl 11-14
Til stede: Andrea Svendsen, Martine Oldebråten (Rosthaug), André Thon Rasmussen (AI),
Live Bendiksby, Amanda Sire (SMU), Hanna Løvstad Bye (NMU)

Sak 1: Godkjenning av referat fra 13.3.13: Ingen merknader, men representantene fra SMU
opplyste at de ikke hadde fått brevet fra Undervisningssjef som svar på deres spørsmål i forrige
møte. Brevet ettersendes pr. mail.
Oppfølging av saker fra sist:
Det ble slutt på deling av undervisningstimer i mange fag ved SMU i vår. Det medførte en helt annen
læringssituasjon og det ble problemer med å vise seg frem muntlig. 8. trinn til høsten skal ha mer
enn 30 elever i to klasser, antakelig for å spare penger. Elevene frykter mye bråk og lite læring.
Elevrådet vil følge opp saken etter ferien.
Audun formidlet gode tilbakemeldinger fra både undervisningssjef og IT-sjef etter møtet i mars.
Møtet resulterte i innkjøp av PC’er i stedet for Ipad’er. Elevene kommenterte at TS fortsatt skaper
problemer. Skolene kjører streng organisering av de nye PC’ene.
Sak 2: Orientering fra BUFT: Andrea og Live fortalte om Buskerud ungdommens fylkesting (BUFT).
Første møte var i starten av mai. Begge opplevde at fylkespolitikerne var reelt interessert i
synspunktene fra ungdommene.
Andrea og Live tok opp at de savnet ungdomsråd i Krødsherad. Det er lagt opp til samarbeid mellom
Modum, Sigdal og Krødsherad, men Krødsherad mangler ungdomsråd. Live sitter i styret som
representant fra Midt-Buskerud med ansvar for samferdsel og ønsker kontakt med alle tre
kommunene. I arbeidet med samferdsel kan det være nyttig med fellesmøte med de to andre
kommunene.
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Audun sjekker status med Krødsherad kommune, ungdomsrådet følger opp saken til høsten.
SVAR fra undervisningssjef i Krødsherad 19.6: «Kommunestyret har besluttet å opprette
ungdomsråd i Krødsherad. Det er nå etablert en arbeidsgruppe som skal forberede dette, slik
at rådet kan bli endelig etablert i høst.»

Sak 3: Oppstart neste skoleår: Til sammen fem av 16 elever fortsetter i ungdomsrådet til høsten,
herav tre varaer fra i år: Live og Amanda fra SMU, Martine og Hanne Kristin fra Rosthaug,
Benjamin fra NMU. Audun skal sende mail til skolene om at de må komme i gang kjapt med å velge
folk til Elevråd / UR. Første møte i nytt ungdomsråd skal holdes innen utgangen av september.

Sak 4: Hilde Øverby: Ung i Modum: Helsesøster Hilde Øverby fortalte om et stort tema som
kommunen jobber med og skal jobbe videre med til høsten: Hvordan er det å være ung i Modum?
Bakgrunnen er at Modum har et stort antall unge som mottar sosialhjelp:
Modum

2008

2009

2010

2011

2012

Befolkning i alderen 18-24

1075

1116

1112

1089

1068

74

101

102

102

114

6,9 %

9,1 %

9,2 %

9,4 %

10,7 %

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år
Prosentandel:

I 2012 hadde Drammen 7,1 % , Ringerike 8,6 %, Øvre Eiker 7,6 % og Nedre Eiker 6,8 %.

Hilde og Audun fortalte om eldrebølgen: De som ble født etter krigen og utover 1950-tallet er snart
pensjonister. Og de er mange flere enn barnekullene som er født i årene etter ca 1975.
Pensjonistene har rett på mange ytelser fra det offentlige, som koster penger. Da er det behov for
flest mulig unge til å arbeide, betale skatt og på den måten bidra til å finansiere velferdsstaten og
alle gode offentlige tilbud i Norge. Det er et problem for samfunnet å ha ansvar for mange unge som
trenger hjelp fra det offentlige i stedet for å bidra til fellesskapet.
It takes a village to build a child! Modum Kommune ser på muligheter for å støtte og hjelpe unge:
Hvor kan de finne hjelp, og hvordan skal vi få folk i arbeid? Kommunen skal nå få en oversikt på
hva man har av tilbud for unge totalt sett i Modum, og hva man trenger. Også arbeidet i frivillige
organisasjoner kartlegges. Målet er å få unge som er friske inn i arbeid / skole, og bidra til at de kan
fullføre videregående skole.
Kommunen vil hjelpe folk som har det vanskelig, strever med sykdom etc. Helsesøster har ansvar for
barn helt fra graviditet og fødsel til ca 23 år og har tiltak i alle faser. Blant annet er det fokus på
overgang mellom skoler. Mange unge opplever ting i livet som gjør det vanskelig for dem å fullføre
skole og komme seg i jobb. Helsesøster ser ofte skadene etter mobbing, skilsmisser med høyt
konfliktnivå, rusbruk og diverse avhengighet. Helsesøster snakket om at alle må lære seg å løse
konflikter og finne løsninger!
Modum kommune har et helt nytt tilbud sammen med Modum bad: Rask psykisk helsehjelp for
unge ned til 16 år. Kort ventetid, dyktige folk og mulighet for chat, mail mv. Les mer her!
http://www.modum-bad.no/nyheter_cms/2013/mai/rask-psykisk-helsehjelp/478
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Ungdomsrådet drøftet situasjonen med unge som dropper ut av skolen. Temaet var velkjent både
på ungdomsskolen og vgs. Noen tema:
•
•
•
•

Mange opplever stort karakterpress. Dårlige karakterer, eksamenspress kan medvirke til å
ta bort motivasjonen, selv om elevene ikke stryker
Nivådelt undervisning kan hjelpe både de sterke og de svake elevene til å oppleve mestring
Man kan ofte se tegnene på hvem som vil droppe ut tidlig
AI er et godt tilbud for å hjelpe unge å fullføre skolen, med sin holdning til den enkelte

Arbeidsmåte for denne saken: Administrasjonen (de ansatte i kommunen) skal jobbe med saken ut
over høsten. Den skal til politisk behandling ca i oktober og vil bli en viktig del av budsjettet for 2014
når man skal fordele penger til forskjellige tiltak.
Ungdomsrådet vil bli innkalt til møte med helsesøster for å drøfte det de har funnet så langt
ca. 20. august. «Gamle» medlemmer må stille fordi nye medlemmer ikke er valgt til da.
Sak 5: Evaluering av driften av ungdomsrådet 2012-13:
Bra!
Bra samarbeid. God samtale, god stemning i
møtene
Oppleves trygt å ta ordet
Det man tar opp blir tatt på alvor og fører til
handling
Bra å være med i fylkesungdomsrådet BUFT

Kan bli bedre
Litt få møter: Møtene må ikke bli avlyst. Alle må
kvittere på Facebook dersom de planlegger å komme
Forslag om å legge møtene til kveldstid fordi det går
vekk mye undervisningstid. Følges opp til høsten.
Gjøre ungdomsrådet mer kjent
Leder og sekretær bør planlegge møtene bedre i
forkant

Avslutning: Audun takket for godt engasjement og ønsket lykke til videre med følgende bilde:
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