Referat fra ungdomsrådets møte
Dato: 14.02.2019
Tilstede: Benjamin Solheim, Neda Schulz, Tarjei Elias Storholt, Nicolai Stokker, Thea Vibe
Zandjani
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Godkjenning av innkalling
Velge ordstyrer
Neda
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Velge referent
Thea

004
-

-

-

005
-

006
-

Visjon for året
Drøft: Snart kommunesammenslåingen – hva får Undomsrådet gjort/utrettet ila. det
året som er igjen? Og hvordan rekruttere flere medlemmer – hvordan finne
interesserte når det er kort tid igjen?
Hvordan bruke midlene Ungdomsrådet har til rådighet?
Rådet ønsker kontakt inn mot Asker ungdomsråd. Det er minst to representanter fra
ungdomsskolene i Hurum, og rådet ønsker å inviter disse til vårt neste møte. Det er
ønskelig med mer kjennskap til Asker ungdomsråd; hvilke saker de er opptatt av,
brukermedvirkning, samt at Hurum ungdomsråd får informert om seg selv og hva vi
jobber med, samt høre hvordan Hurum ev. kan komme med innspill. Thea tar kontakt
med Hurum-representantene.
Visjon: rådet ønsker en langtidssak, samt å være mer oppdatert på saker i
kommunen. Forslag: Se på møteinnkalling/referat fra kommunestyret.

ALLEMED dugnad
Benjamin, Mehdi, Mara og Neda stiller. Benjamin tar kontakt med speideren.

Innbyggertorg
Det skal komme to innbyggertorg i Hurum; Sætre og Tofte. På spørretimen i
kommunestyret i november 2018 fikk Ungdomsrådet kontaktinformasjon til Øydis
Jahren (nåværende kommunalsjef for helse og omsorg i Hurum). I nye Asker vil hun
bli virksomhetsleder for Innbyggertorg og nærdemokrati. Ungdomsrådet ønsker å
vite hvor de ligger i prosessen rundt innbyggertorgene på Tofte og Sætre, og hvordan
Ungdomsrådet kan spille inn saker/forslag. Neda tar kontakt.
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Diskusjon i plenum over nye saker fra ungdomsrådet (m.
konklusjon/sammendrag)
På forrige møte ble det tatt opp at helsesøster på Røyken vgs. har vært borte over
lenger tid. Det samme har også vært for enkelte skoler i Hurum. Benjamin tar kontakt
med rektor på Røyken vgs./elevrådet for mer informasjon rundt dette. Thea sender
Benjamin informasjon om Hurumskolene. Formidle til politikere viktigheten av
skolehelsesøstre – både Hurum og Røyken?
I spørretimen i november hadde Ungdomsrådet spm. vedr. leksehjelp/frivillighet:
Benjamin sender melding og hører om Mara og Anette kan holde tak i dette videre?
Deriblant kontakte frivillighetssentralen v/Kjersti Smestad. Thea kan være behjelpelig
her.
Skal Sætre barneskole skal stå der den er i dag, eller om den skal flyttes? Om den skal
flyttes kan lokalet bli til f.eks. en ungdomsklubb; god plass, gymsal, kjøkken er der fra
før. Kunne hatt biljardbord, disco, sofaer, TV. Thea vil undersøke.
Eventuelt
BUFT-møte: Kan dette være noe for Mara eller Anette?
Thea undersøker om Mara har tilgang som administrator på fb-siden Ung i Hurum.
To i rådet har nå avtaler frem mot sommeren som kollidere med
ungdomsrådsmøtene på mandager. Spørsmål til medlemmene om møtene kan
flyttes til onsdager?

Dato for videre møter dersom vi fortsetter med mandager:
04.02
11.03
15.04
20.05
10.06
02.09
07.10
04.11
09.12

