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28.10.2016

Møte i Modum ungdomsråd 18.10.2016 kl 9-1230 i formannskapssalen.
Til stede: NMU: Kjell Sundhaugen, Andreas S Stensby. SMU: Amanda Østebø,
Kristine Helskog. Rosthaug: Ingvild Bekkeseth, Petter Hidalgo. AIM: Felix Persen, Madelen
Bergdahl Hjerthen.
Andre møtende: Rådgiver Audun Mjøs som sekretær. Undervisningssjef Kjølv Eidhammer
orienterte om en sak.
Saksliste:
1. Godkjenning av referat fra 28.9:
Sondre har meldt forfall til BUFT, Ingvild stiller som vara. Referat godkjent.
2. Prioritere årets tema for ungdomsrådet
Forslagene fra forrige møte ble drøftet. Ungdomsrådet prioriterte to tema:
a. Leirskole for 7. trinn og Polentur for 10. trinn
b. Psykisk helse for ungdom
Undervisningssjef Kjølv Eidhammer ble invitert til å orientere kort om temaene:
Leirskole gjennomføres på Bolærne etter en rimeligere modell enn før.
Polentur ble tatt ut da kommunen måtte spare store penger. Kommunestyret
behandlet sak om innsparinger juni 2015.
Budsjett for 2017 er stramt og undervisningssjef har ikke rom for Polentur.
Ungdomsrådet må eventuelt henvende seg til politikerne før budsjettbehandlingen
i desember. Han tipset også om at Øvre Eiker har en interessant modell for
Toleransereiser.
Vedtak: Leder for hovedutvalg for undervisning, Egil Kjølstad, inviteres til neste
møte i ungdomsrådet. Ungdomsskolerepresentantene tar opp saken med FAU.

Psykisk helse er satsingstema for Modum kommune. Det jobbes med stor prosess
for å bli enda bedre. Kommunen jobber også med et stort EU-prosjekt om ungdom
og psykisk helse, der man skal studere hva som gjør at noen ikke faller fra.
BUFT har også en del stoff om dette.
Vedtak: Ungdomsrådet setter temaet på dagsorden etter nyttår og inviterer
ressuurspersoner i kommunen til å orientere.
3. Informasjonsarbeid
Protokoll fra ungdommens kommunestyre i 2013 oppfordret ungdomsrådet til å
gjøre rådet mer kjent.
Ungdomsrådet drøftet saken. Ungdomsrådet er nå kjent for elevrådene. Skolene
kan spille inn saker til ungdomsrådet gjennom skolens representanter. Dette
vurderes som tilstrekkelig.
4. Informasjon om Vikersund sentrum nord, innspill til utforming av torg og
utearealer.
Ungdommene er opptatt av sitteplasser i et trivelig område. Butikkene rundt er
viktig med kafemuligheter. Ønske om åpent trådløst nettverk. Møbler må være
solide og holdbare. Ønske om bademuligheter for ungdom med stupeplass ytterst.
5. Informasjon om Fritid 1-2-3 ved Malin Maurset
Modum, Sigdal og Krødsherad kommunen samarbeider om Fritid 1-2-3 for å lage
en meningsfull fritid sammen med andre. Nettsiden skal ha enkel oversikt på alt av
breddeaktiviteter, både for sosial og fysisk aktivitet.
Malin Maurset spurte ungdomsrådet om tips til hvordan de kan nå ut til enda flere
og fikk mange gode forslag om informasjon gjennom skole og sosiale medier.
6. Eventuelt
Neste møte er mandag 14. november kl 0910 – 13.

