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Andreas S. Stensby, Elise M. Finnerud (NMU).
Modum rådhus kl 09-13.
1.

Referat fra møte 18.10 ble gjennomgått og godkjent.

2.

Arbeid med sak om leirskole/Polen-tur: Representantene la frem info og status om
Polen-tur og forberedte møtet med hopvedutvalgslederen.

3.

Leder i Hovedutvalg for undervisning, Egil Kjølstad, kom for å snakke om leirskole,
Polen-tur og budsjett 2017. Ungdomsrådet la frem sine synspunkt om Polen-tur for
Kjølstad. Rådet var tydelig på at de ikke er aktuelle for turen selv, men opplever at
turen de reiste på var viktig for dem, og ønsker at nye kull skal få samme lærdommen.
I tillegg til stort faglig utbytte er turen viktig for det sosiale miljøet i klassene.
Kjølstad viste til rådmannens budsjettforslag, der Undervisningsetaten er pålagt å
spare 4,4 millioner kroner. Kjølstad ønsker å prioritere lærerdekning foran Polen-tur.
Han viste til mulighetene for å besøke Utøya og lære av det som skjedde der.
Ungdomsrådet viste til Øvre Eiker, der elevene dekker 50 % av turen gjennom dugnad
og sponsing. Kommunen dekker resterende mot at ungdomsskoleelevene jobber
dugnad for kommunen. Rådet er også positive til å bytte skolefrukt mot Polentur.
Etter møtet avtalte ungdomsrådet å skrive brev til kommunestyret og kontakte
enkelte politikere frem mot kommunestyremøtet 9. desember.

4.

Kort referat fra Ungdommens kommunestyre (UKS) 11. november:
UKS drøftet torgområdet for Vikersund sentrum Nord og kom med mange innspill.
SMU tok opp Polentur under sak om ungdomsrådet. Ordfører lovet å ta ønsket med i
budsjettprosessen, men lovet ikke tur.

5.

Ledende helsesøster Hilde Øverby kom og fortalte om hvordan kommunen jobber
med ungdom og psykisk helse i Modum. Hun fortalte at det er helt normalt å ha
dårlige dager, og at det hjelper å snakke med noen! Hun listet op en rekke støttetiltak
for ungdom i Modum.

6.

Eventuelt: Neste møte blir onsdag 14.12 kl 09-11 i rådhuset.

