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22.03.2018 08.54 

 

 

 
 

 

INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD 
 

MØTEREFERAT  
 

 

 

 

 

Sted: Rissa rådhus 

Dato: Onsdag 21.03.2018 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 

Merknad: Send vara hvis forhindret oppmøte 
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Sendt til: 

Andreas Hollås Asphaug andreas.asphaug@gmail.com 

Ane Bakken ane.b@hotmail.com 

Daniel Raudberget daniel_raudberget@hotmail.com 

Emil Engelsås Rønning emilengron@gmail.com 

Frida Brovold fvbrovold@gmail.com 

Hanne Aune hannebaune@hotmail.com 

Helmer Ertsaas helmerertsaas2311@gmail.com 

Jarle Christian Lagaard Dahlberg jclagaard@gmail.com 

Julie Rian juliehrian@gmail.com 

Linda Lillemo linda.lillemo0@gmail.com 

Magnus Ramdal mramdal02@gmail.com 

Maiken Sunde (maiken.sunde@gmail.com) 

Malin (vara) malinthunem@hotmail.com 

Malin Sunde 0502ms@fosenskole.no 

Miriam hoel miriamdh2@gmail.com 

Nikolai Killingberg (killingbergnikolai@gmail.com)  

Ragnar ragnar140500@hotmail.com 

vara Mælan 2810rb@fosenskole.no 

Vara Stadsbygd 2610@fosenskole.no 

 

 

 

  

Kopi sendt til: 

Baard skraastad baard.skraastad@fosenskole.no 
Borstad Laila Haugen LailaHaugen.Borstad@rissa.kommune.no 
Bragstad Laila Laila.Bragstad@indrefosen.kommune.no 
Daniel Fenstad danielfens@hotmail.com 
Finn Yngvar Benestad finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no 
Gaasø Asbjørn Helge Andre Asbjorn.Gaaso@leksvik.kommune.no 
Grimsrud Sissel Sissel.Grimsrud@indrefosen.kommune.no 
Karlsen Hilde Anhanger Hilde.Karlsen@rissa.kommune.no 
Kine Larsen Kimo kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no 
Kjersti Lerstad kjersti.lerstad@leksvik.kommune.no 
Liv Darell dar_liv@hotmail.com 
Marit Jansen marit.jansen@indrefosen.kommune.no 
Ola Andreas Stavne  ola.andreas.stavne@rissa.kommune.no 
Randi Hindrum Dahl randi.dahl@vanvikanskole.no 
Rine Wågan rine-sorlie.wagan@ntfk.no 
Roger Fredheim roger.fredheim@rissa.kommune.no 
Rune Sandø  rune.sando@leksvik.kommune.no 
Rune Tveiten runetv@hotmail.com 
Saghaug Steinar Steinar.Saghaug@leksvik.kommune.no 
Sigrun Overland sigrun.overland@fosna-folket.no 
Skjelstad Camilla Camilla.Skjelstad@indrefosen.kommune.no 
Stefan Hansen stefan.hansen@rissa.kommune.no 
Støbakk Eva Eva.Stoebakk@indrefosen.kommune.no 
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Tor Langsæter tor.langsaether@rissa.kommune.no 
Vannebo Siri Siri.Vannebo@rissa.kommune.no 
Adele Roli adelerolilindgjerdet@gmail.com 
Arild Ofstad arild.ofstad@stfk.no 
Vigdis Bolås vigdis.bolaas@rissa.kommune.no 
Åshild Elvebakken ashild.elvebakken@stfk.no 

OBS: Manglende kontaktinformasjon eller feil? Send rettelse og/eller supplering til 

hannebaune@hotmail.com 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK NR. 51 

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste 

 

 Har alle fått tilsendt referat, innkalling og saksliste?  

 

- Godkjent 

   

 

 

SAK NR. 52 

Gjennomgang av elevrådene 

 

Åsly: 

- Skrevet oppsummering av undersøkelse om skolematen. 

- Har tatt opp det med temperatur på skolen. Skal kjøpe inn termometer til 

klasserommene for å se hvor mange grader det faktisk er. 

Stadsbygd: 

- Har hatt tegnekonkurranse til logo på skolegensere. Vi sitter igjen med fire tegninger 

som vi skal stemme over. 

Vanvikan: 

- Ingen møter 

Mælan: 

- Planlegger påskelunsj for hele skolen 

- Diskuterte «teamsite» for alle elevrådene. En plattform hvor vi kan se hva de 

forskjellige elevrådene på skolene i Indre Fosen tar opp av saker. Det er ikke alltid at 

alt kommer frem i ungdomsrådsmøtene, så det kan være greit å få innsyn. 

Testmann: 

- Har gått gjennom undersøkelse om motivasjon, trygghet, elevmedvirkning. 

Leksvik videregående: 

- Planlagt tur for skolen  

Rissa videregående: 

- Ingen møter  

 

 

mailto:Siri.Vannebo@rissa.kommune.no
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SAK NR. 53 

PPT tjenesten og inkludering   

 

I forrige møte hadde vi besøk av Marit Jansen som fortalte om satsingen «Inkludering på 

alvor». 

Vi fikk i oppgave å komme med forslag på spørsmål til spørreundersøkelse. 

Marit ønsker også at rådet skal si noe om hvilen aldersgruppe spørreundersøkelsen skal 

gjelde for. (7 skoler – 5 med ungdomstrinn) Begrunn gjerne det dere kommer fram til.   

Tenk også gjennom hvordan elevrådene på skolene kan informere om dette i klassene. 

Går det an å lage et informasjonsskriv? Kan dere i rådet lage et?  

 

 

Marit sine innspill til mulige spørsmål (vilkårlig rekkefølge): 

 

 

- Hva betyr inkludering for deg? 

- Føler du at du er inkludert i klassen din? 

- Hva bidrar til at du føler at du er inkludert i klassen din? 

- Hva kan bidra til at du ikke føler at du blir inkludert? 

- Hvorfor er det viktig å føle seg inkludert? 

- Hva bidrar du med for at andre skal føle seg inkludert? 

 

 

Vi liker spørsmålene Marit har foreslått. 

Malin tar ansvar for å utforme en spørreundersøkelse i «Forms». 

 

 

SAK NR. 54 

Elevrådssamling 

 

Styret har hatt internmøte. De informerer.  

 

Det er bestilt buss for Leksvik og Vanvikan-elever. 

Hanne har leid Bojersalen, og fikk leid denne kostnadsfritt da dette er et skole-arrangement. 

Mat: brød med pålegg.- Husk sjekk om noen har allergier. 

Malin og Maiken tar ansvar for å bestille frukt, brød, pålegg og drikke. 

Dagen starter kl. 9.00  og varer til 14.30. 

Vi åpner med foredrag av Inga Ottersland. 

Trekker inn stolene, og har en pause. Vi ordner hestesko, og starter med gjennomgang av 

elevråd. 

- Mingling- speed date, Helmer tar ansvar 

- Bli kjent leker- Linda 

- Presentasjon av alle elevrådene 

Spørsmål: 

- Hva er viktig for kulturlivet i Indre Fosen Kommune? 

- Føler dere at ungdommsrådet bidrar med noe?hva? 

- Hvilke saker har du fått med deg at ungdomsrådet har jobbet med? 

- Er en elevrådsamling en fin ting? 
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- Gruppeoppgave- hva er gruppas hjertesak, hvordan kan saken bli gjennomført? 

-  Malin og Maiken har ansvar for å lage grupper mens vi har gjennomgang av 

elevrådene  

- Jarle Christian formulerer en invitasjon i løpet av torsdag 22.03. Denne må raskt ut til 

skolene. 

 

 

 

 

 

SAK NR.55 

Ungdomsskolestruktur 

 

Hvordan ligger elevrådene an med denne saken? 

 

Åsly: 

- Skriver høringsuttalelse 

Stadsbygd: 

- Skal skrive høringuttalelse 

Vanvikan: 

- Har gått gjennom i klassene, skal skrive høringsuttalelse 

Testmann: 

- Har gått rundt til klassene, skal skrive høringsuttalelse 

Mælan: 

- Skal gå rundt i klassene å informere snart 

Leksvik videregående: 

 

Rissa videregående: 

 

 

SAK NR. 56 

Evaluering av skidag 

 

 

27. februar arrangerte ungdomsrådet en felles skidag for alle ungdomsskoleelevene i Indre 

Fosen kommune. Vi evaluerer. 

 

- Vellykket dag 

- En positiv opplevelse 

- Vaktsystemet var rotete 

- Køen gikk fortere enn forventet 

- Dårlig reklame for «innestue» og drikke.  

- Virket som om de aller fleste var aktive og koste seg 

- Fått mye skryt  
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SAK NR.57 

Søknad 

 

Vi har fått inn en søknad fra Mælan elevråd. 

 

Søknaden om støtte til påskelunsj for Mælan skole er enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK NR.58 

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 

 

Kulturutvalget delegerte i møte den 22.03.2017, i sak 6/17, tildeling av aktivitetsmidler barne- 

og ungdomsarbeid til kommunens ungdomsråd. Ungdomsrådet oppfordres til å utforme noen 

enkle retningslinjer for tildeling av midler både for å ivareta adhoc-søknader og langsiktige 

pågående aktiviteter. 

Rådet er enige om at retningslinjene som leses opp er fine og kan følges.  

Om vi skal endre på noe: 

- Bruke ordet «fremme» i stedet for «stimulere» 

- Eks. «stimulerer barn og ungdom både som publikum og utøvere» til «fremmer barn 

og ungdom både som publikum og utøvere» 

Ellers er vedtektene godkjent og vedtatt i ungdomsrådet. 

 

 

 

SAK NR.59 

Eventuelt 

 

FAU ved Vanvikan skole ønsker en taler fra ungdomsrådet til 17.mai.  

Miriam tar dette med tilbake til skolen for å høre om noen ønsker å ta dette 

oppdraget. 

 

Oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad har fått en henvendelse som han ønsker 

rådets mening om. Bør det lages en spørreundersøkelse til 

ungdomsskoleelever angående saken som er ute på høring om 

ungdomstrinnstruktur? 

De aller fleste i rådet mener det holder med elevråd og ungdomsrådsuttalelser, da 

elevrådene har vært rundt om i klassene på skolen og informert. Det kan komme en 

del useriøse svar om alle må svare på en spørreundersøkelse. 

Om det likevel blir sånn at det skal gjennomføres en undersøkelse, mener vi at den 

må være i regi av ungdomsrådet. Da må alle elevene ved de berørte skolene få 

utdelt en spørreundersøkelse som er laget i samarbeid med for eksempel 

kommunens kommunikasjonsrådgiver og medlemmene i rådet.  

 

 


