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08.11.2017 23.02 

 

 

 
 

 

INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD 

 

MØTEREFERAT  
 

 

 

 

 

Sted: Vanvikan skole 

Dato: Onsdag 08.11. 2017 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 

Merknad: Send vara hvis forhindret oppmøte 
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Sendt til: 
Hanne Aune (hannebaune@hotmail.com)  

Jarle Christian Lagaard Dahlberg (jclagaard@gmail.com) 

Linda Lillemo (linda.lillemo0@gmail.com)  

Maiken Sunde (maike.sunde@gmail.com)  

Ane Bakken (ane.b@hotmail.com)  

Jenny Konstanse Schei (jennykonstanse@hotmail.com) 

Daniel Raudberget (daniel_raudberget@hotmail.com)  

Emil Engelsås Rønning (emilengron@gmail.com)  

Helmer Ertsås (helmer2311@gmail.com)  

Nikolai Killingberg (killingbergnikolai@gamil.com)  

Andreas Hollås Asphaug (andreas.asphaug@gmail.com)  

Magnus Ramdal (mramdal02@gmail.com)  

Julie Rian (juliehrian@gmail.com) 

Gustav Brovold (gustavbrovold@gmail.com)  

Miriam Hoel (miriamdh2@gmail.com) 

 

 

 

  

Kopi sendt til: 
Anne Hovstein Furunes (annefu@rissaskole.no) 

Arild Ofstad (arild.ofstad@stfk.no) 

Daniel Fenstad (danielfens@hotmail.com) 

Finn Yngvar Benestad (finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no) 

Ina Marie Kvithyll (inamariek@hotmail.com) 

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@rissa.kommune.no) 

Ola Andreas Stavne (ola.andreas.stavne@rissa.kommune.no) 

Steinar Saghaug (steinar.saghaug@leksvik.kommune.no) 

Rune Sandø (rune.sando@leksvik.kommune.no 

Sigrun Overland (sigrun.overland@fosna-folket.no) 

Stefan Hansen (stefan.hansen@rissa.kommune.no) 

Tor Langsæter (tor.langsaether@rissa.kommune.no) 

Vigdis Bolås (vigdis.bolaas@rissa.kommune.no) 

Rune Tveiten (runetv@hotmail.com) 

Greta Dyrendalsli (greta.dyrendalsli@stfk.no) 

Rine Sorlie (rine-sorlie.wagan@ntfk.no) 

Randi Dahl (randi.dahl@fosenskole.no) 

Baard Skaarstad (baard.skraastad@fosenskole.no) 

Roger Fredheim (roger.fredheim@rissa.kommune.no) 

Asbjørn Gaaso (asbjorn.gaaso@leksvik.kommune.no) 

OBS: Manglende kontaktinformasjon eller feil? Send rettelse og/eller supplering til hannabaune@hotmail.com 
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SAKSLISTE 

 
SAK NR. 18 

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste 

 

  

 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

SAK NR. 19 

Gjennomgang av elevrådene 

 

Er det ellers andre aktuelle aktiviteter i Indre Fosen? 

 

LEKSVIK VGS: 

 

 Valg av ny vara til ungdomsrådet 

 Gjennomføring av OD-dagen. 5 elever deltok ikke.  

 

RISSA VGS: 

 

 Internasjonal dag. 

 Gjennomføring av OD-dagen. 6 elever deltok ikke.  

 

ÅSLY: 

 

 Internasjonal dag, de lagde mat fra Nigeria til alle elevene på ungdomstrinnet.  

 Gjennomføring av OD-dagen. 

 Elevene ønsker å ta i bruk vrimleareal som oppholdsrom, da de per dags dato ikke 

får tillatelse til det.  

 Elevrådet ønsker vannkoker 

 Utlånsbank- føler ikke dette fungerer, da ingen benytter seg av tilbudet. 

 

MÆLAN: 

 

 Representanter fra elevrådet har vært i Trondheim og testet møbler, til den nye 

skolen. Arkitekter og lærere var også tilstede. 

 Felles smoothiedag for hele skolen. 

 Kinodag for hele skolen. 

 Trivselsledere og innedager, siden det er knapt med plass på utearealet på skolen 

under byggeperioden. 

 Begynt å planlegge olweuscafe. 

 De ønsker bedre kildesortering i brakkene.  
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TESTMANN MINNE: 

 

 Magnus og Andreas har informert om fritt skolevalg i klassene. Elevene kom med 

innspill.  

 Gjennomføring av elevundersøkelse om trivsel, trygghet, elevmedvirkning og          

motivasjon  

 Fotballturnering i friminuttene.  

 

STADSBYGD: 

 Ingen representanter tilstede. 

 

VANVIKAN: 

 Ingen representanter tilstede. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SAK NR. 20 

Informasjon om Ungdommens Fylkesting/fylkesutvalg 

 

Vi har invitert lederen av Ungdommens fylkesutvalg, Ina Marie Kvithyll.  

Noen i ungdomsrådet skal delta på ungdommens fylkesting 17.-19. november, og vi ønsker 

derfor mer informasjon om hva dette innebærer.  

 

 Lederen av ungdommensfylkesutvalg, Ina, informerer om ungdommens fylkesting og                                      

ungdommens fylkesutvalg.  

 Hun legger fram saker de har jobbet med bl.a. sammenslåingen mellom utvalgene i 

Sør og Nord-Trøndelag og statlig finansiering av vaksine mot hjernehinnebetennelse.  

 Da vi skal være representert på ungdommens fylkesting 17.-19. November, fikk vi 

informasjon angående dette.   

 

 

 

 

 

SAK NR. 21 

Skoleturnè 

 

 Vi kommer til enighet om at denne skoleturneen gjennomføres den 20. November.  
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 Siri kontakter Jon Normann i Arctic buss angående transport, samt formulerer et skriv 

om dette som sendes ut til rektorer og elevrådskontakter ved skolene i Indre Fosen.  

 Vi vil med denne skoleturneen synliggjøre arbeidet vårt, saker vi ønsker å jobbe med, 

og hva elevene kan bruke ungdomsrådet til. 

 

 

 

 

SAK NR. 22 

Swingkurs 

 

Hanne har vært i kontakt med kursholdere, Jens Ola og Monica. Vi blir informert om dette. 

 

 Vi har kommet til enighet om en dato, og den settes til 2. og 3. Desember.  

 Hanne har også vært i kontakt med Silje Svarholt angående leie av 

lokalet. Swingkurset blir holdt på Heimtun, i Rissa. 

 Vi blir enige, etter samtale med kursholdere, at vi setter et maximalt antall 

på 60 deltakere. 

 Tidspunktet vi ønsker å holde det på er fra 11.00-15.00 

 Viktig at vi informerer om dette på skolene, for å få et best mulig 

arrangement. 

 

 

 

 

 

SAK NR. 23 

Behandling av innkommende kultursøknader 

 

Kultursjef, Kine Larsen Kimo kommer for å informere om dette.  

Vi har tre søknader som må behandles.  

 

 Vi innvilger søknad til både Pikeforeningen Nyskudd og Guttelaget Gnisten på               

            3000,- til hver. 

 Enstemmig vedtatt at vi også bevilger 24000,- til Vanvikan speidergruppe. 

 Ved innvilging av søknadene stiller vi krav til rapport. Det skal alltid foreligge  

            dokumentasjon om hva midlene blir brukt til. 

 Vi i rådet blir enige om at vi må ha klare retningslinjer når det kommer til bevilgning 

av søknader. 
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SAK NR. 24 

Eventuelt 

 

      Bli-kjent tur: 

 

Vi blir enige om å utsette turen vi hadde planlagt, da vi ikke har mulighet til å få med 

en ansvarlig over 18 år. Det ble også veldig få som kunne delta.  

 

Helse og omsorgsutvalget: 

 

Hanne og Siri var på møte med helse og omsorgsutvalget den 24. oktober. 

Politikerne ba oss tenke ut hvordan de kan inkludere oss på best mulig måte i saker 

som angår oss 

En sak som taes opp er: Helsesøsterordningen. Vi mener vi både ser og hører alt for 

lite til helsesøster på skolen. Helsesøster bør være mer synlig i hverdagen. De bør 

appelere til ungdom. Ta med dette temaet inn i elevråd. 

  

            Kulturutvalget: 

  

           16. November er vi blitt spurt om å stille i kulturutvalget- Siri informerer om dette. 

Vi møter opp på Åsly skole etter lunsj. Mer detaljer plan kommer nærmere. 

 

- Hettegensere: Helmer tar ansvar  

- Facebooksiden til IFU legges ned. Vi slår oss sammen med Facebook-siden, 

«Ungdom i Indre Fosen». 

- Vi ønsker å bli mer aktive på Instagram-kontoen vår. 

- Siri minner om at alle må ta med referat og innkalling til elevråd. Dette for å diskutere 

temaene vi tar opp i rådet. Husk vi er valgt som representanter for hele skolen vår. 
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