Protokoll ungdomsrådet
Dato: 07.11.2016
Tid: kl. 19.00
Sted: Ungdomsklubben på Rolløya
Til stede: Sander Tore W. Takøy, Sigrid V. Olsen, Marie Evensen, Anna Linnea W. Takøy, Omid Nazar,
Hassan Taghar, Semir Semerci, Ezmeralda B. Pena Bustos, Therese M. Holte, Linn Henriksen og Irene
L. Jenssen (sekretær)
Sak 30/16 Råderett over eget budsjett
Leder Sander Tore orienterer resten av ungdomsrådet om hva som ble sagt på kommunestyremøte
angående våre egne midler. Informerer også om at han har pratet med ungdommens fylkesråd, som
mener det er viktig å ha råderett over hva vi vil støtte.
Argumentet for at vi skal få fortsette slik som vi har gjort til nå er; «ungdommen vil slutte å arrangere
ting når de vet de ikke kan få støtte til det de har lyst til. Hvis vi ikke har kontroll over oss selv, mister
det mening. Vi snakker for all ungdom.»
Sak 31/16 Kulturskolen
Tilbudet slik det er nå er ikke tilfredsstillende. Ungdom ønsker flere aktiviteter som turn, tegning,
film, drama, fotografering osv. Det kan være en ide å bruke de ressursene vi har i kommunen hvis
man ikke kan ansette noen på heltid. Vi har blant annet revygrupper og fotografer i kommunen som
kanskje kan være til hjelp.
Noen av representantene i ungdomsrådet tror ikke ungdom vil benytte seg av tilbudet.
Sak 32/16 Helsesøster
Hvordan kan man få ungdommen til å benytte seg av tilbudet? Med tanke på psykisk helse er spesielt
viktig i ungdomsårene er det også viktig med god utdanning. Helsesøster burde få opplæring i
hvordan ungdom tenker for å skape tillit.
Det kan være flaut å gå til helsesøster fordi det er så synlig når man går dit. Et forslag kan
være å få helsesøster på sosiale media, slik at ungdom kan ta kontakt når de trenger det uten at
andre får vite om det. Helsesøster er kun enkelte dager på skolen, men det kan jo skje noe på
kveldene eller i helgene som gjør at man trenger å prate. Da kan man hvert fall skrive til henne å få
svar neste arbeidsdag.
Man ser opp til vennene sine og vil framstå perfekt og derfor ikke tape ansikt ved å gå til
helsesøster.
Det er også viktig at helsesøster er mer synlig på hva man kan gå til henne med. At det er et
lavterskel tilbud som man kan benytte seg av om man har spørsmål om uansett hva.
Sak 33/16 Ungdomskoordinator stillingen
Det blir nesten som å kutte ned på ungdomsrådet og ungdommens stemme. Kan føre til færre
muligheter, altså vi kan delta/støtte/arrangere færre aktiviteter og bli mindre synlig. Redd for at
aktiviteten skal bli mindre. Stillingen er grunnmuren til rådet, den som får hjulene til å gå rundt.
Vi vil ikke komme tilbake til en kommune som ikke hører på ungdommen.
Et forslag er å sende ut et brev fra ungdomsrådet med argumenter til politikerne i
kommunen. Være i forkant av kommunestyremøtene, prate direkte med politikerne for å få støtte.
Sende leserbrev til avisene.

Sak 34/16
Ungdomsrådet har besøk av Linn Henriksen.
Sak 35/16 Vikar ungdomsklubb
Det har vært lite aktivitet fordi klubbansvarlig Esben Jenssen har vært først 60% sykemeldt for så å bli
100% sykemeldt. Det har ikke vært satt inn noen vikar.
Sigrid forfatter et brev til kultursjef og oppvekstleder at det må settes inn en vikar, og hvorfor det er
viktig.

Sekretær for ungdomsrådet:
Irene Lihaug Jenssen

