Ungdomsråd oktober 2018
Møtedato
Møtetid
Møtested

Onsdag 22.10.2018
17.00-19.00
Hurum Rådhus (i Sætre)

Saksliste
001
002
003
004
005
006

Godkjenning av innkalling
Velge referent
Egne gensere
Diskusjon i plenum over nye saker fra ungdomsrådet (m. konklusjon/sammendrag)
Ordfører med forventninger
Eventuelt

Tilstede
Benjamin Solheim
Mara Evangelista
Anette Aarstad Sæther
Neda Schulz
Mehdi Husseini
Nicolai Stokker
Ordfører Monica Vee Bratlie
Kommunalsjef for oppvekst Tor Monsen
03. Gensere
Benjamin og Mehdi tar ansvar for å se på dette videre. Neda blir antagelig med.

04. Nye/andre saker
Asker midlertidige ungdomsråd
-

En representant fra hver skole i storkommunen.
Hurum er representert via skolene, men det eksisterende ungdomsrådet er ikke involvert.
Vil bli et ungdomsråd når nye Asker kommune trer i kraft.
Hurum ungdomsråd vil gi en tilbakemelding til de som organiserer dette nye ungdomsrådet.
Tor Monsen og ordfører er enige i det.

Helsestasjon for ungdom
-

Flyttet til Filtvet. Vanskelig for ungdom fra Sætre å bevege seg dit. Var mye mer tilgjengelig
når det var i Sætre.
Invitere Bente Haugrud Johansen til neste møte?

Planutvalget
-

Så langt ikke lønnsomt å ha en fast representant. Ungdomsrådet må kunne spille inn ting mer
konkret, enten saker som vi selv tar opp relatert til plan og bygg, eller konkrete saker som
Planutvalget ønsker ungdommens mening om. Ev ta disse sakene på starten av møtene, og
ha en representant der da.

Synlighet
-

Mara er herved PR-ansvarlig. Deltar på Ung i Hurum møter. Publisere bilder nå og da. Holde
andre oppdatert på arbeidet og engasjementet vårt.
Opprette instagram konto?
Komme i kontakt med Elena Solberg, kommunikasjonsleder i Hurum.

Leksehjelp
-

Tilbud om leksehjelp 5.-10. trinn.
Eldre ungdommer hjelper yngre ungdommer og barn med lekser. 5.-10. trinn trenger tilbud
om hjelp. Videregående elever kan hjelpe alle yngre aldersgrupper, og ungdomsskole elever
kan kanskje hjelpe barneskoleelever.

Fortsatt ingen representant fra Tofte i ungdomsrådet.

05. Besøk av ordfører og Tor Monsen
-

Ordfører vil undersøke med fellesnemnda, og Tor med sine, angående Hurum ungdomsråds
plass i det nye ungdomsrådet i nye Asker.
Det nåværende ungdomsrådet vil bestå til 1. januar 2020.
Ønske om å opprettholde bedre kontakt med skolene i Hurum, og deres elevråd. Koble link til
det nye ungdomsrådet allerede nå. Få tilgang på informasjon om hva som blir tatt opp der.
Leksehjelp:
o Betalt eller frivillig?
o Hvordan kan noe sånt organiseres?
o Tilsvarende juniorungdomsproram som gjennomføres i Fjell, og allerede i liten grad i
Hurum? Høre etter hvert som vi får høre mer erfaringer med dette.
o Organisere noe på en smart og bærekraftig måte som oppmuntrer til frivillighet og
tjenestevilje blant ungdom?
o Liten utfordring i forhold til at videregåendeskoleelever slutter senere enn
ungdomskolene og barneskolene.
Formulere et konkret spørsmål/forslag, som kan tas opp i spørretimen.

-

-

Hvordan fremme saker: Spørretimen. Skjer under hvert kommunestyremøte. Ungdomsrådet
er oppmuntret til å delta der for å fremme saker, og sende inn sakene i forkant, så ordfører
og de andre politikerne kan forberede seg på svar.
Penger: vi får bruke det fritt, og bestemme selv hva det går til. Mat, ulike formål som angår
ungdom. Skatepark?
Innbyggertorg: «ungdomsrom» i både Sætre og Tofte, som kan brukes til klubb/møteplass.
o Helsestasjon for ungdom: bør være representert på alle innbyggertorgene. Få tilbud
tilbake til Sætre, og til Tofte, men samtidig opprettholde tilbudet i Filtvet.

o
o
o

Musikkrom
Kinosal
Andre rom som kan brukes av ungdom til ulike aktiviteter og samlinger

Ta opp i spørretimen. Neste er 13. november, kl. 17.

Til neste gang:
-

Benjamin og Mehdi tar en titt på gensere, og inviterer representantene i det nye Askerrådet
fra skolene i Hurum
Neda inviterer Bente H. Johansen
Anette og Mara undersøker mer i forhold til behovet for leksehjelp.

Epost-adresser:
Mara.evangelista0710@gmail.com
neda@schulzmedia.no
mehdi.hus@hotmail.com
nicolaistokker@gmail.com
elias.storholt@gmail.com

