Referat Ungdomsråd møte 11.02.2019

Møtedato

Mandag 11.02.2019

Møtetid

17:00-19:00

Møtested

Hurum Rådhus (i Sætre)

Tilstedte: Mara Evangelista, Anette Sæther, Benjamin Solheim og Thea Vibe Zandjani

Saksliste

001

Godkjenning av innkalling
Godkjent.

002

Velge ordstyrer
Mara er ordstyrer

003

Velge referent
Benjamin Solheim

004

Allemed dugnad

Kort gjennomgang av hva vi gjorde på allemed dugnad og hvordan vi opplevde det. Overall en
positiv opplevelse.

005

Leksehjelp

Thea kontakter Kjersti Smedstad. Hører om mulighet for å organisere lekse hjelp, og om
hvordan de ser for seg at det kan løse. Monica Bratlie skulle høre med nærliggende kommuner om
hvordan de har utført et leksehjelp tilbud.

006

Innbyggertorg

Neda som har jobbet med dette er ikke tilstede i dag, og vi velger derfor å utsette dette punktet til
neste gang.

007

Helsesøster tjenesten

Røyken vgs gikk i perioden desember/januar en lengre periode uten helsesøster tilstede på skolen.
Hurum ungdomsskole og steiner skolen har fra August 2018 til desember 2018 gått uten helsesøster.
Benjamin skriver beskymringsbrev til kommunene (Røyken og Hurum) om hvor uheldig situasjonen
er, og et ønske fra ungdomsrådet om at det i fremtiden skal være tiltak klare ved tilfeller der en skole
i lengre periode går uten helsesøster. Det er også viktig at dersom kommunen finner andre
løsninger/stillinger for å hjelpe situasjonen at dette blir godt informert om slik at de det gjelder
fortsatt skal kunne vite hvordan de tar i bruk tilbudet.

008

Diskusjon i plenum over nye saker fra ungdomsrådet (m. konklusjon/sammendrag)
- Til neste møte: se på innkalling til kommunestyret. Er det saker som kan omgå oss?

- Annette og Mara er interesserte i å muligens være med i BUFT. Benjamin finner info og
videreformidler til dem om hvordan de kan engasjere seg.
- Blitt enige om å bytte møte dager fra mandager til onsdager grunnet at flere av
medlemmene har fotball trening på mandager. Vi flytter da alle de planlagte møtedatoene to dager
fremover.

009

Eventuelt

- Invitert på Bizzy møte 12.3.19. Benjamin, Mara, (Anette) er med. Benjamin hører om noen
av de andre vil være med.

