Protokoll ungdomsrådet
Dato: 28.11.2016
Tid: kl. 17.30
Sted: Ungdomsklubben på Rolløya
Til stede: Sander Tore W. Takøy, Sigrid V. Olsen, Anna Linnea W. Takøy, Semir Semerci, Ezmeralda B.
Pena Bustos, Therese M. Holte og Irene L. Jenssen (sekretær)
Fravær: Omid Nazar, Marie Evensen, Semir Semerci og Hassan Taghar
Sak 35/16 Resultater fra UndData
Oppvekstleder Willy Aas orienterte ungdomsrådet om resultatene og spurte om forslag til tiltak for å
jobbe videre med resultatene.
Når det gjelder mobbing ønsker ungdomsrådet at barn/ungdom ikke skal tvinges til å være i lag hele
tiden, men heller oppfordres til det. Heller jobbe med holdninger slik at man selv tar initiativ når man
ser at noen er alene.
Det er viktig å ha aktiviteter der ungdom kan møtes, da er det også viktig med gode lokaler.
Kanskje kan man utvide tilbudet på ungdomsklubben, f.eks få en sykkelrampe. Idrett er også en viktig
arena for å møtes, det hadde da vært fint om det var mer enn fotball. Vet at flere er interessert i
f.eks håndball.
Røyk, snus og hasj:
Ungdomsrådet er ikke bekymret over tallene med tanke på snus og tobakk. De syns det er høye tall
for nyting a alkohol, det er for lett å få tak i alkohol, både hjemme og på butikken (da ølet står
«ute»). De syns også det er høye tall i forbindelse med hasj. Noen tenker at det kan være status i å si
at man har blitt tilbudt og røyket, men at det ikke nødvendigvis er helt sant.
Ungdommen vet hvor man kan få tak i hasj, både på Ibestad og i Harstad. Narkotiske stoffer
er svært romantisert i media.
Psykisk helse og mobbing:
Ungdomsrådet er bekymret over de høye tallene over ungdom som føler seg ensom, blir mobbet,
daglige helseplager og depressivt stemningsleie.
Ungdommen selv vet om mye mobbing, men erfarer at lærere sier at Ibestad er en mobbefri
skole. De erfarer også at voksne snakker stygt om Montessori skolen, at det skal være mye mobbing
der. Rådet stiller seg undrende til hvordan voksne kan uttale seg slik om noe de ikke et noe om. De
skal være et godt rollebilde for barn og ungdom.
Oppvekstleder spør hva man kan gjøre for å få mindre mobbing:
Rådet er redd vi aldri blir kvitt problemet, men det første som må skje er at det innrømmes at det er
et problem. Lærere må ta tak i det når elevene kommer med bekymringsmelding. Man må føle at
man blir tatt på alvor.
Lærere sier at de slår hardt ned på mobbing, men når det skjer vil de ikke innse det fordi de
vil klassen skal være perfekt. Lærere må innrømme problemet og gjøre noe med det.
Ungdomsrådet mistenker at det er høye tall i skulking pga mobbing, spesielt nå som det er vinter og
de eldre baser de som er yngre.

Hjemmelekser:
Alt for mange bruker helgene til å gjøre skolearbeid. Ungdomsrådet mener at helgen skal være fritid,
men om man har lyst å sette seg ned å jobbe ekstra med f.eks en presentasjon så er det lov til det.
Lærerne har store forventninger til elevene, det blir fort liten tid til egne interesser.
Man er sliten etter en lang uke og trenger tid til å hente seg inn. Rådet skjønner at man må ha litt
lekser for å lære, men det må være med måte. De syns at lærerne burde koordinere bedre når det er
store innleveringer, slik at ikke alt havner samtidig.
Slåssing:
Det er overraskende høye tall på slåssing. De erfarer at det er mange som lekeslåss, men at det går
over til å bli alvor.
Sak 37/16 Samarbeid om integrering
To representanter fra Hamnvik EM asylmottak sitt ungdomsråd. Det diskuteres flere ideer til
aktiviteter man kan ha i lag.
* Pizza og film kveld
* Invitere til ungdomsklubben
* Overnattingen som planlegges på kulturhuset
* UKM
* Få inn en representant fra mottaket inn i Ibestad ungdomsråd.
* Fotballcup på dagen med fest på kvelden. En komite blir sammensatt; Haroon, Sigrid, Anna Linnea
og Said Jama jobber videre med ideen. Første møte er 19.desember kl. 18.00

Sekretær:
Irene Lihaug Jenssen

