Referat ungdomsrådmøte
Dato: 24.04.19
Tilstede: Benjamin Solheim, Elias Storholt, Mara Evangelista, Anette Sæther.

Saksliste
001
Godkjent

Godkjenning av innkalling

002
Velge ordstyrer
Elias er ordstyrer
003
Velge referent
Benjamin er referent
004
Representant fra Bizzy
Besøk av Line Haukland fra Bizzy
Bizzy kom som bestilling fra fylket for å bedre kultur tilbud for ungdom. Utviklet i samarbeid
med BUFT og ulike ungdomskoler. Appen gir informasjon om kulturtilbud for ungdom, og
tilbud på mange av disse tilbudene.
Bizzy hadde ingen avtaler med Hurum i 2018, ikke noen avtaler så langt i 2019. Ønske om å
få kulturtilbud i Hurum inn på Bizzy appen. Bizzy har vært i kontakt med ungdomsklubben på
tofte og kulturhuset på Hovtun.
Snakket om mulighet for å arrangere noe på trebåtfestivalen. Også mulig å bli tildelt penger
for å arrangere eventer.

005
Leksehjelp
Thea tar kontakt med Tor Monsen.
Mulig at ungdomsrådet kan bruke av budsjettet sitt til å betale leksehjelp.
Mail til rektorene på barneskolene på Hurum.
Kjære barneskole rektorer.
Vi i ungdomsrådet her på Hurum har i løpet av året snakket om og sett på muligheter for
leksehjelp i grunnskolen for elever som trenger dette. Eksisterer det i dag noe slik tilbud på
deres skole, og hvis ikke, hadde det vært rom for å opprette et slikt tilbud?
Vi har sett på mulighet for å ansette ungdomsskoleelever til å være leksehjelp for barneskole
elevene.
Vi ser frem til å høre fra dere!
Mvh Hurum Ungdomsråd, Benjamin Solheim

006

-

-

007

Diskusjon i plenum over nye saker fra ungdomsrådet (m.
konklusjon/sammendrag)
Ungdomsrådet har ikke fått til å sende en representant fra Hurum til vårmøtet til
BUFT.
Hva skjer med ungdomsrådet når vi blir nye Asker? Ungdomsrådet ønsker å fortsatt
være et fungerende ungdomsråd etter at vi blir en del av Asker. Thea sender melding
til Monica angående ungdomsrådets fremtid.
Møte angående frivillighetsdagen. Må være etter kl 17 da medlemmene har skole.
Mulig med 29 april? Thea holder kontakt med de som arrangerer møte.
Eventuelt

