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1. Gjennomgang av referatet fra siste møte
Referatet godkjent
2. Nettvettskurs for voksne
Ungdomsrådet er opptatt av nettvett og mener at også foreldre har behov for
nettvettskurs.
Kjell og Andreas var på UngDatakonferansen og refererte til innlegg fra Hol kommune og
Mobbeombudet. Hol fortalte at de inviterte alle foreldrene i 2. klasse til foreldremøte
vedr. nettvett. På møtet var det gruppearbeid (gruppene var satt opp på forhånd), diverse
temaer vedr. nettvett, hva skrives på nettet, deles osv.
Ungdomsrådet ønsker å ha nettvett for foreldre som tema på foreldremøter. Som et ledd
i dette arbeidet ønsker de å se på muligheten for å invitere mobbeombud og representant
fra Hol kommune til et møte i ungdomsrådet.
Hege tar kontakt med undervisningssjef vedrørende nettvett som tema.
3. Elevrådsarbeid
Ungdomsrådet kjenner ikke til at det finnes en egen veileder/retningslinje for
elevrådsarbeid. Ungdomsrådet ønsker å lage felles retningslinjer for elevrådene i Modum.
Litt fra de ulike elevrådene:
NMU: Arrangerer høstfest og grøtfest, tar opp saker fra klassene.
Saker kommer inn, diskuteres i elevrådsmøte, sendes tilbake til klassene, deretter tilbake
til elevrådet. Møtes ca annen hver uke. Føler at de blir hørt.
Klasseråd, ca annen hver uke.
SMU: Kunne ønske at elevrådet ble hørt mer. Møtes en gang pr uke.
Rosthaug; en gang pr måned, dårlig oppmøte utover i skoleåret.

Ung Invest: Elevråd, møtes jevnlig, faste møter med avdelingsleder, mange saker de
ønsker å ta opp.
Forslag til sjekkliste for elevråd:
 Møte 2 ganger pr måned
 Representant fra hver klasse i alle møter, også velkomstklassen på NMU (hvis
norskkunnskapene ikke er gode nok, tolk)
 Viktig at elevene blir respektert, tatt seriøst og hørt
 Det skal gis en begrunnelse for hvorfor saker evt. ikke går igjennom
 Valgprosessen, i forkant av prosessen bør det forklares hva jobben innebærer.
Det bør også informeres om andre oppgaver som skolemiljøutvalg, ungdomsråd
og ungdommens kommunestyre.
 Det må ikke nødvendigvis være en jente og en gutt fra hver klasse. Det viktigste er
at de som blir valgt har lyst og er interessert
 Det må være mulig med utskiftninger underveis dersom man ikke gjør en jobb
 Viktig at elevrådet blir informert om hva som skjer på skolen
 Elevrådet skal være med å diskutere vedr. utbedring av uteområder, vedlikehold
av skolen (eks. speil, knagger)
 Trivselssaker
 Jobbe for at «Klassens time» ikke blir flyttet

4. MoVing
Malin Maurset og Per Buxrud fra Frisklivssentralen deltok på møtet. De innledet med å vise
nettsiden Fritid123. Gode tilbakemeldinger fra Ungdomsrådet på denne nettsiden. Viktig med
informasjon, alle må vite om den, husk også vgs, Ung-invest.
Videre stilte de spørsmålene;
Hvordan motvirke ensomhet, passivitet?
Hvordan være en for andre? Hvordan bli sosialt aktiv?
22 % av alle unge er plaget av ensomhet.
MoVingprosjektet gjennomførte en stor Workshop på Åmotsenteret 21. november. Det var få
ungdommer som deltok denne dagen og det var derfor veldig flott at ungdomsrådet kunne se litt
på de samme spørsmålene.
Ungdomsrådets representanter jobbet i grupper og svarte på følgende spørsmål:
 2 viktige grunner for at barn/ungdom opplever ensomhet
 2 ting som kunne gjort det enklere å komme ut av ensomheten
 Tiltak som kan gjøre det enklere å komme seg ut av ensomheten
Svarene fra gruppearbeidet blir tatt med i det videre MoVing arbeidet.

Etter møtet:

Vedr. nettvettskurs: Undervisningssjefen foreslo at Ungdomsrådet spiller inn dette som
tema til FAU. Dette gjøres ved at undervisningssjef videresender referat til FAU.

