KRØDSHERAD KOMMUNE
Sektor for oppvekst

Dato: 16.03.2021
Arkivsaksnr.: 20/1170
Arkivkode: 033
Saksbehandler: Børre Jensen

REFERAT FRA MØTE 15.03.21 - KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD
Tilstede: Stepan Ermilov, Linnea Kristine Austad Nilsen, Emma Amina Kvarsnes Nilsen,
Mosefine Golberg, Tommy Alexander Nilsen, Knut Martin Glesne og Cathrine Kronstad.
Forfall: Erik Bjøre og Andreas Kagiavas Torp
Ikke møtt: Solveig Stange Espeseth og Androw Bidari
Tid/Sted: Mandag 15.03. kl. 18.00-20.30 på Teams
Referent: Børre Jensen

Saksliste:
1. Referatet fra møtet 25.01. ble godkjent.
a. Det ble nevnt at noen prioriterte jobben framfor møtet i ungdomsrådet. Knut
Martin minnet om at ungdomsrådet var et viktig råd for kommunen, og når
man er valgt skal det spesielle grunner til å ikke være med på møter.
2. Skolesaken – skolestruktur og prosjektering.
a. Børre og Knut Martin refererte fra formannskapets møte 11.03.
b. Mulige avgjørelser og tidspunkt i saken framover etter formannskapets
møte:
i. Kommunestyret kan i sitt møte 18. mars si ja til en felles skole for
hele kommunen.
ii. Kommunestyret må 18. mars si ja eller nei til folkeavstemming om
hvor en skole skal ligge.
iii. Kommunestyret må si ja eller nei til et krav om å prosjektere en
felles skole på Krøderen – på samme måte som på Noresund.
iv. Dersom kommunestyret sier ja til et av punktene over blir
avgjørelsen om å bygge en skole utsatt.
v. Dersom kommunestyret sier nei til begge punktene over kan en
avgjørelse komme i møte 8. april.
c. Hva mener ungdomsrådet om en folkeavstemming? Flertallet av
ungdomsrådets medlemmer mener at det ikke er behov for en
folkeavstemming. Det er politikernes ansvar å bestemme. Vi må stole på
dem.
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3. Status – ungdomsklubb.
a. Ny leder for ungdomsklubben, Cathrine Kronstad var med på møtet.
b. Knut Martin og Børre hadde mye godt å si om Cathrines innsats allerede.
Hun har gjort mye med lokalene for å få de mer koselig og praktiske. Emma
var på første klubbkveld og ble veldig positivt overraska. Ei flott og positiv
dame! Cathrine ønsker at ungdommene skal få et eierskap til lokalet ved å
bidra med forslag til forandring og være med å f.eks. male.
c. Har hatt to klubbkvelder allerede med 9. og 10. klasse (oppdeling i skolens
kohorter). 8. klasse får sin klubbkveld denne uka. Videregående er ikke en
egen kohort og må derfor vente.
d. Et nytt klubbstyre må vente til situasjonen blir mer normal.
4. Nasjonal spørreundersøkelse om ungdomsklubber til barne- og ungdomsrådene fra
Ungdom og Fritid og Redd Barna.
a. Dette er en lang undersøkelse, og ungdomsrådet bestemte at Stepan og
Emma tar denne på vegne rådet.
5. Ekstra midler til ungdomsaktiviteter - kr.200.000,-.
a. Er det mulig å se for seg et samarbeid mellom ungdomsrådet,
ungdomsklubben, MOT og kanskje andre aktitivteter?
b. Konkrete tiltak/aktiviteter. Stepan mente E-sport kunne være noe flere var
interessert i. Han kunne tenke seg å prøve ut Among Us.
c. For å få et bredere grunnlag for hvilke aktiviteter som kan være aktuelle
gjennomføres en spørreundersøkelse på ungdomsskolen. Stepan, Emma og
Erik har ansvaret for denne. Resultatet kan bli at noen aktiviteter kommer i
gang allerede i vår.
d. Hvem skal ha ansvaret for aktivitetene? Ungdomsrådet skal være med å
utarbeide forslag, men skal ikke ha ansvaret for å drive aktivitetene.
6. Ungdomstinget i Viken
a. Skulle vært arrangert 16. + 17. + 20. mars, men ble utsatt på ubestemt tid
grunnet smittesituasjonen.
b. Stepan ble opprinnelig valgt som representant med Tommy som vara.
Stepan må trekke seg fra dette grunnet skolearbeid, og Tommy blir
Krødsherads representant når Ungdomstinget igjen kan arrangeres.
7. Eventuelt
a. Smittesituasjonen. Flere av rådets medlemmer mener at smittevernreglene
ikke blir fulgt på ungdomsskolen. Når vi nå antakelig står foran en enda
verre smittesituasjon må reglene innskjerpes. Viktig å benytte anledningen
til å repetere og klargjøre de reglene som gjelder. Lærerne må tørre å si fra!
På doene blir kohortene blandet og folk står tett.
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b. Neste møte: 31. mai. Dette er i forkant av de siste møtene i formannskap og
kommunestyre før sommeren.
c. Cathrine bør inviteres på flere møter i ungdomsrådet – både som klubbleder
og kanskje en som skal drive andre aktiviteter for ungdom.
d. Politikontakten blir invitert til neste møte.
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