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MØTEPROTOKOLL 
 

 

Utvalg:  Krødsherad Ungdomsråd  

Møtested:  Kommunestyresalen  

Møtedato:  Tirsdag 07.03.2017  

Tid:  18.00  

 

Til stede:  Hermann Johannes Glienke (leder)  

 Maja Rundtom (nestleder) 

 Solveig Stange Espeseth (medlem) 

 Sondre Steinseth (varamedlem) 

 Audun Martinsen (medlem) 

 Natali Bidari (varamedlem)  

 Jørgen Ruud Nøkleby (medlem)  

 Kristine Weum (varamedlem) 

Ikke møtt: Kristian Svartås Olander (varamedlem) 

Øvrige til stede: Helsesøster Ellen Fremgaard (sak 2/17) 

 Ordfører Gustav Kalager 

 Møtesekretær Geir Waaler  

 

 

SAKSLISTE  
Saksnr.  Tittel  

 

01/17 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2016.  
 Protokollen godkjent. 

 

02/17  UNG DATA 2017. 

 Ungdomsundersøkelsen UNG DATA gjennomføres for alle elever i ungdomsskoler 

og videregående skoler i Buskerud i uke 10 og 11. Forrige gang denne undersøkelsen 

ble gjennomført i Krødsherad var i 2014. Undersøkelsen gjennomføres anonymt, og 

svarene som ungdommene gir er viktige innspill for å legge til rette for et godt 

ungdomsmiljø i bygda vår. Når resultatene fra årets undersøkelse foreligger, vil 

derfor Ungdomsrådet i Krødsherad være en naturlig arena for å drøfte disse. 

 Helsesøster Ellen Fremgaard er kontaktperson i Krødsherad kommune. Ellen deltok i 

møtet og informerte ungdomsrådet om UNG DATA 2017. 

 UNG DATA er en levekårsundersøkelse som omfatter hele spekteret ved å 

være ung. Hva er bra? Hva er vanskelig? Hva er utfordrende? 

 Undersøkelsen er helt anonym. 

 Det er viktig at det svares ærlig. 

 Det er også viktig at Ungdomsrådets medlemmer er gode ambassadører for 

UNG DATA. 

 Ungdomsrådet må engasjere seg når resultatene foreligger. 

  

 Vedtak: 

Hermann Glienke velges som ungdomsrådets representant i arbeidsgruppa for UNG 

DATA. . 
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03/17 Framtidens grunnskole i Krødsherad 

Krødsherad kommunestyre fattet slik vedtak i sitt siste møte før jul: 

«Det etableres ei administrativ arbeidsgruppe med mandat å framskaffe 

nødvendig grunnlag for beslutning om framtidig investeringer, drift og 

organisering for grunnskolen i Krødsherad. Arbeidsgruppa oppnevnes av 

formannskapet, men det forutsettes at rektorene på Noresund og Krøderen skole 

samt sektorleder oppvekst er medlemmer i denne gruppa.  

Det etableres samtidig ei referansegruppe for arbeidsgruppa. Referansegruppa 

settes sammen med to representanter fra foreldregruppa på Noresund skole, to 

representanter fra foreldregruppa på Krøderen skole, to representanter fra 

barnehagene og to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene ved skolene. 

Elevene holdes underveis involvert gjennom skolenes elevråd og ungdomsrådet.  
Hovedfokus i forhold til bygninger skal ligge på totalrehabilitering av dagens 

skolebygg men også nybygg kan vurderes. Det skal også legges vekt på bruk av 

byggene utover undervisning, herunder SFO, bibliotek, kulturarenaer og behov 

for møteplasser for både barn og voksne utenfor skoletid. Dette bør også sees i 

sammenheng med annen bygningsmasse i nærhet til skolebygg.  

 Gruppas anbefalinger legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2017.» 

 Sekretæren informerte om arbeidet så langt.  

 Krødsherad kommune står foran betydelige investeringer på skolebygg for at disse 

skal kunne være funksjonelle og gode skolebygg i de neste 30 til 50 år. Både 

totalrehabilitering og nybygg skal vurderes. Ungdomsrådet startet en drøfting 

omkring hva de syns er viktig å vektlegge når skolene i bygda skal få et løft. 

 

 Vedtak: 

 Ungdomsrådets sekretær utarbeider et skjema med forslag til punkter som bør 

drøftes med de gruppene ungdomsrådet representerer. Medlemmene som 

representerer 8., 9. og 10. trinn ber om tid på skolen for å drøfte disse punktene i 

sine klasser. Svarene bringes med tilbake til ungdomsrådets møte 9. mai.  
 

04/17 Vårmøte BUFT  

 Ungdommens Fylkesting i Buskerud avholder sitt vårmøte i Drammen 22. – 24. april. 

 Ungdomsrådet i Krødsherad kan sende to representanter i tillegg til lederen. 

 

Vedtak: 

Valgt til å representere Krødsherad Ungdomsråd på BUFT’s vårmøte 22. – 24.april: 

- Maja Rundtom 

- Natali Bidari. 

 

05/17 Eventuelt 

- Spørsmål om vanndispenser på Ungdomsskolen på Krøderen. Saken er også tatt 

opp gjennom skolens elevråd. Solveig Stange Espeseth er medlem både av 

ungdomsrådet og elevrådet. Hun følger opp og undersøker hvor denne saken står. 

Ungdomsrådet kan søkes om å være med på å delfinansiere en vanndispenser. 

Saken kommer eventuelt opp igjen på neste møte. 

  

Møtet slutt kl. 19.35 

Geir Waaler / møtesekretær 

 

Neste møte i ungdomsrådet: Tirsdag 9. mai 2017 klokka 18.00 


