KRØDSHERAD KOMMUNE
Sektor for oppvekst

Dato: 18.01.2021
Arkivsaksnr.: 20/1170
Arkivkode: 033
Saksbehandler: Børre Jensen

REFERAT 14.12.20 - KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD 2020
Tilstede: Emma Amina Kvarsnes Nilsen, Erik Bjøre, Tommy Alexander Nilsen, Stepan Ermilov,
Knut Martin Glesne og Børre Jensen.
Forfall: Linnea Kristine Austad Nilsen, Mosefine Golberg, Solveig Stange Espeseth, Androw
Bidari og Andreas Kagiavas Torp.

Tid/Sted: Mandag 14. desember kl. 18.00-20.30 i kommunestyresalen
Referent: Børre Jensen

Saksliste:
1. Referat fra siste møte
a Referatet ble godkjent.
b Under punkt 2e – Lovlighetskontroll redegjorde Knut Martin for behandlingen
i kommunestyret 10.12. hvor vedtaket om å prosjektere en felles skole på
Noresund ble opprettholdt.
c Ungdomsrådet blir innkalt til et møte om skoleprosessen 28. januar kl.20.00.
d Knut Martin og Børre redegjorde også litt mer om de prosessene som nå
pågår: Skolebygg, skolestruktur og samlokalisering.
2. Tilbud til ungdom
a Det ble referert fra et møte 01.12. på Krøderen skole ang. ungdomsmiljøet i
Krødsherad. Målet for møtet var å legge til rette for at ungdommen kan få
nye tilbud og arenaer hvor de mer kan leve sitt liv som ungdommer –
sammen med andre ungdommer. Svært mange gode krefter møtte på kort
varsel - skolenes ansatte, FAU/SU, Vel-foreningene, idrettslaget, Krødsheradhallen, MOT, Ungdomsrådet, helsesykepleier, kommuneledelsen.
b I kommunestyremøtet 10.12. ble det bestemt at ungdom i kommunen skulle
få ekstra midler/tilbud:
i Ungdomsklubben/ungdomsarbeidet styrkes med kr.100.000,-.
ii Kr.200.000,- øremerkes «Work-Shop-helger» med 4-5 aktiviteter som
E-sport, teatersport, musikk, bandoppstart, kunst, oppstart YouTubekanal og lignende. Krødsherad ungdomsråd må være en aktiv
medspiller for å sette i gang aktivitetene.
c Hva kan ungdomsrådet gjøre for at aktivitetene skal bli mest mulig
interessante for ungdom:
i Spørreundersøkelse ang. Workshop-helgene. 7.-10. trinn.
ii Forslag til aktiviteter i møtet: Tilbud ute! Åpen/gratis bakke. Film/kino.
Mat/grilling i forbindelse med aktivitet. Helger er best! Ungdomsklubben er bra! Se på TV/kamp sammen. Bruke hallen til diverse
aktiviteter. Mulighet er ved/på vannet, Kryllingen og kanoer. Gokart!
Mekking. Paintball. Utekino på Skinnesmoen.
Krødsherad kommune
3536 Noresund
Tlf sentralbord: 32 15 00 00

E-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
www.krodsherad.kommune.no

Org.nr.: 964 962 855
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iii Hvem kan bidra? Hvem kan vi samarbeide med BARK, Idrettslaget,
Ole Gunnar Skinnes, m.fl.
iv Kan bygdekinoen vise filmer vi velger ut? Børre sjekker!
GRØNN MOBILITET. På grunn av tekniske problemer/strømbrudd kunne ikke Ellen
Anne Bye være med oss og presentere dette prosjektet. Knut Martin ga noen
punkter om prosjektet:
a Retta mot fritidsinnbyggere og faste innbyggere.
b Transportbehov meldes via en app – enten folk eller varer.
c Utnytte de ressursene vi har på en bedre måte.
Åpning av ungdomsklubben – konkrete tiltak/risikovurderinger
a Ansettelse av ny ungdomsklubbleder! Være en del av gjengen, snakke med,
være interessert.
b Hvilke regler gjelder? Syk, hygiene og avstand. Er det mulig i dagens
klubblokale? Ja, hvis det er i klassekohortene.
c Hygiene/desinfeksjon?
d Få i gang et klubbstyre med folk som egner seg. Stepan kan gjerne prøve å
samle noen. Vi hører med Andreas. Hvordan er dette i forhold til kohorter?
e Hva hvis klubbleder blir syk? Vikar?
Ungdommens distriktspanel
a Vi blir invitert til å bidra
b Svarfrist 01.02.21
c Tas opp på neste møte.
Ungdommens fylkesting – mars 2021
a Stepan og Tommy er villig til å representere. Stepan ble representant og
Tommy blir hans vara.
Eventuelt
a Neste møte – mandag 25. januar!
b Spørsmål fra Knut Martin om politikontakt. Komme på et av møtene på
nyåret.
c Grønn mobilitet i et seinere møte
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