Møtedato
Møtetid
Møtested

Onsdag 12.11.2018
17:00-19:00
Hurum Rådhus (i Sætre)

Saksliste
001
002
003
004
005
006
007
008

Godkjenning av innkalling
Velge ordstyrer
Velge referent
Spørsmål til spørretimen
Klistremerker
Gensere
Nye Asker Ungdomsråd
Innbyggertorg (En mer konkret visjon)

009

Diskusjon i plenum over nye saker fra ungdomsrådet (m.
konklusjon/sammendrag)

010

Eventuelt

Tilstede: Benjamin Solheim, Elias Storholt, Mara Evangelista og Anette Sæther.
Besøk av Helsetjenesten: Bente Haugrud Johansen

Besøk av helsetjenesten for å snakke om helsetilbud i kommunen.
Tilbud på Hurum. Vanskelig å komme til med buss. Representant fra Helsetjenesten føler at nå er det
mer planlagte møter som skjer på helsestasjonen, mot litt mindre planlagte da de lå på Sætre.
Vanskelig for de på ungdomskolen å komme ut til Filtvet, da de ofte kommer til helsestasjonen over
ting de ikke ønsker å ta opp med foreldrene.
Hvordan ønsker vi i Ungdomsrådet at helsetilbudet for unge skal se ut i den nye kommunen. Hvor
mye tjenester, og hva slags tjenester?
Helsestasjon/helsesøster i de nye innbyggertorgene: Bente stiller seg positivt til at dette kan
gjennomføres.
Ønsket et mer tilgjengelig helsetilbud, hvor man kan «droppe inn» og ikke må planlegge lang tid i
forkant.

001:
Skrevet Onsdag 12.11.2018 i innkallingen. Møtet er Mandag 12.11.2018.

002:
Mara Evangelista er ordstyrer.

003:
Benjamin Solheim er referent.

004:
1. tid? Elever på vgs slutter senere enn elever på ungdomskolen, og elever på ungdomskolen slutter
senere enn elever på barneskolen.
2. Har dette virket på skoler før?

005:
32 stk 9cmx5cm klistremerker med Hurum Ungdomsråds Logo på. Pris: 166

006:
Vanskelig med å få til utseende på gensere (logoer, proposjoner)
Våpenskjold til Hurum, Hurum Kommune, Logoen til Ungdomsrådet.

007:
Få tak i representantene i Nye asker ungdomsråd og prøve å få dem til å bli med i Hurum
ungdomsråd også.
Ta kontakt med «Ungdomsrådet i Asker» og høre hva de tenker om å bli utelatt av nye Asker sitt
ungdomsråd.
Hurum videregående alder ikke representert. Skrive mail til administrasjonen bak nye Asker
ungdomsråd om hvorfor vi ønsker å bli inkludert. Eventuelt få med «asker’s ungdomsråd» på dette.

Mail til nye Asker ungdomsråd kan inneholde:
Representer ungdom som ikke går på skole i hurum, røyken og asker.
Stort overtall av ungdomsskole elever. Mindre erfaring og kompetanse.
Vi ønsker flere eldre ungdom, skeiv fordeling av alder og representanter.
Ønske om at det skal være drevet av ungdommen, ikke administrasjonen.

Rart at nåværende ungdomsråd er blitt oversett.
Skeiv fordeling av innbyggere og representanter.

008
-

Offentlig bibliotek
Helsestasjon/helsesøster
Bygdekino
Musikkstudio
Oppholdsrom med tilbud for ungdom, som.
o Biljard
o Bordtennis
o Air hockey
o Sofaer
o Høyttalere
o Ansatte (på klubben i tofte er de tre ansatte med 10% stilling) til å våke over.

-

Om Sætre barneskole blir lagt ned, ungdomsklubb i SFO avdelingen.
Workshop med Røde Kors, 22. november 1700-2000. Ungdomsrådet er invitert.

009

010
Eventuelt

