NOTAT – MØTEREFERAT 20. APRIL 2018
Til: Faste medlemmer av ungdomsrådet
Kopi til: Audun Mjøs, Ivar Ødegaard, Per Einar Løvdal, Aud Stormoen og Mette Bogen, Egil
Halleland, Kjølv Eidhammer
Fra: Hege Fåsen
Sak: MØTEREFERAT 20. APRIL 2018
Arkivsak - Arkivkode
17/5326 - 033

Sted
VIKERSUND

Dato
23.04.2018

Tilstede: Andreas S. Stensby, Amanda Østebø, Henrik Dybendal, Henrik Hørlüc Berg,
Petter Hidalgo, Kjell Sundhaugen
1. Gjennomgang av referatet fra siste møte
Referatet godkjent.
2. Orientering om Samarbeidsarena Psykisk Helse (SAPH) og invitasjon til
medvirkning v/Egil Halleland
Egil Halleland, leder i SAPH, innledet med å fortelle om samarbeidsarenaen. SAPH har
fram til nå vært et samarbeid mellom kommunene Sigdal og Modum, Modum Bad og
Buskerud fylkeskommune. Denne våren har også kommunene Øvre Eiker og Krødsherad
bestemt seg for å delta i arbeidet.
Rask psykisk helsehjelp er et av tilbudene som har sitt utspring i SAPH. Dette tilbudet gis
nå til ungdom fra 16 år. Det er gratis og uten henvisning.
Egil er opptatt av å ha med seg ungdom i det videre arbeidet. Han viste til uttalelsen fra
Vetle Olsen-Ryum på Inspirasjonskonferansen på Modum Bad «Alt blir bedre med
ungdom». Egil har besøkt ungdomsrådene i de fire kommunene. Etter disse møtene ønsker
han en representant fra hvert ungdomsråd inn i en ekspertgruppe. Denne gruppen skal gi
innspill til det videre arbeidet i SAPH. Hva trenger ungdommen, hvordan er det å være
ungdom? Egil inviterer til samarbeid i praksis. Det er ennå ikke helt klart hvordan denne
ekspertgruppa skal organiseres, men en av tankene er å bringe de 4 kommunene sammen.
Hva med et felles ungdomsråd sammen med representanter fra BUFT? Målet er å
mobilisere ungdommen med i arbeidet, sammen med ungdommens fylkesting. Egil minner
også om at livsmestring er tema i læreplan.
Kontaktinfo til Egil: Egil.Halleland@modum.kommune.no
Ungdomsrådet synes det er veldig positivt at noen tar initiativ til dialog med ungdommen.
3. Utlysning av midler til oppfølging av Ungdata resultater
Ungdomsrådet ønsker å søke om midler, med forbehold om at de rekker det før
søknadsfristen. Søknadsfrist er allerede 2. mai. De ønsker å knytte det opp mot trivsel i
skole og Elevrådsarbeid, jfr arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer. Petter og Kjell ser
på det og sender innspill til tekst til Hege.

4. Retningslinjer elevråd
Ungdomsrådet har laget et første utkast. For å gjøre det ferdig fordelte de oppgaver mellom
seg. Målet er å ha retningslinjene klare til siste møte før sommeren. Det skal tas inn litt om
bl.a. BUFT og Ungdomsrådet. Når forslag til retningslinjer er ferdig fra Ungdomsrådet
sendes de til undervisningssjef. De skal deretter diskuteres i ledergruppa.
5. Eventuelt
Innspill fra innbygger
Petter refererte til e-post som han hadde fått fra en innbygger vedrørende elever med stort
læringspotensial. I e-posten ble temaet knyttet opp mot Likestilling- og mangfoldsplanen.
Ungdomsrådet behandlet denne planen i forrige møte. Rådet foreslår å videresende eposten til undervisningssjef. Petter sjekker med avsender om det er ok.
Trafikksikkerhet
Hatlekrysset, ønske om gangvei til bussholdeplass.
Vikersund Sentrum Nord, større fokus på trafikksikkerhet, bussene har ofte stor fart inn på
området.
BUFT
3 deltakere fra Modum (Andreas, Kjell og Henrik) deltok på vårmøtet, lørdag 14. til
mandag 16. april. Dette var 5 års jubileum. Det var aktive dager med bl.a. info fra BUFT,
presentasjon fra Telemark og Vestfold fylkeskommuner, EO, Operasjon dagsverk, innlegg
fra NHO, valg av Ungdomspanelmedlemmer, foredrag om Viken og innlegg fra
Barneombudet.
Togstopp i Modum
Kjell informerte om Modum kommune sitt høringssvar som han synes var bra. BUFT
støtter Modum sitt syn. Kjell planlegger å skrive leserinnlegg.
Kontaktperson: Petter Hidalgo ble valgt til Ungdomsrådets representant i SAPH.

Neste møte: onsdag 6. juni.

