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24.10.2017 09.49 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD 
 

MØTEREFERAT  
 

 

 

Sted: Rissa rådhus (møterom Blåheia) 

Dato: Tirsdag 17.10.2017 

Tid: KL. 17.00 – 19.00 

Merknad: Send vara hvis forhindret oppmøte 
 

 

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) 
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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) 

Ove Vollan (ove.vollan@rissa.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) 

Sigve Bach Moholt (sigvebach@gmail.com) 

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 

 

SAKSLISTE 

 
SAK NR. 09 

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste 

 

- Vedtak:  Godkjent 

 

 

SAK NR. 10 

Gjennomgang av elevrådene 

 

- Er det ellers andre aktuelle aktiviteter i Rissa og Leksvik? 

 

 

 

 

 

 

SAK NR. 11 

Fritt skolevalg 

 

Vi har invitert Finn Yngvar Benestad, oppvekstsjef i Indre Fosen kommune, for å informere 

oss om denne saken. Vi diskuterer rundt temaet.  
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- Oppvekstutvalget vedtok 31.8 å sende ut på høring kapittel 3-5 i forslag til lokal 

forskrift om skolekretsgrenser for Indre Fosen kommune. Oppvekstutvalget ønsker å 

få avklart hvilke regler som skal gjelde i Indre Fosen for dem som vil gå på en annen 

skole enn nærskolen. Det er spesielt viktig å få svar på om det skal være fritt 

skolevalg i den nye kommunen. 

- Representantene i rådet mener så langt at vi ikke burde ha et fritt skolevalg, men at 

elever kan bytte ved spesielle årsaker. Vi ønsker at nærskolene er attraktive, og blir 

brukt. Vi velger å ikke konkludere med noe enda, da vi mener dette er en sak vi bør ta 

med videre til elevrådene. Dette er en viktig sak der ungdom bør få uttalt seg. 

- Høringsfristen er den  27. Oktober. Oppvekstutvalget behandler saken i sitt møte 16. 

november. Deres innstilling går til fellesnemnda, som fatter vedtak 7. desember. 

- Alle representantene fra ungdomsrådet tar dette opp med elevrådet ved sin skole ved 

neste møte. 

 

Vedtak: Hanne sender et skriv om meningene rundt dette temaet. 

 

 

SAK NR. 12 

Skolestruktur 

 

Finn Yngvar informerer også om denne saken. 

  

- Fellesnemnda har i møte 5. oktober vedtatt at det skal settes i gang et utredningsarbeid 

som skal se på alternative ungdomsskolestrukturer i Indre Fosen kommune. 

Utredningsarbeidet skal prøve å finne ut hvilke av grunnskolene i Indre Fosen som 

skal være 1-10 skoler. Arbeidet med utredningen skal avsluttes innen 1. februar, og 

utredningen legges ut på høring sammen med forslag til lokal forskrift om 

skolekretsgrenser fram til fredag 23. mars 2018. Etter planen skal endelig vedtak om 

ungdomsskolestrukturen fattes i kommunestyret i løpet av april 2018. 

- Denne saken tar vi med oss inn i de neste møtene, da det er en stund til det skal fattes 

vedtak enda. Alle ungdomsrådsrepresentantene tar med denne saken i elevrådsmøter, 

slik at elever kan sette seg inn i, og komme med sin mening i god tid før vedtaket 

fattes. 

 

SAK NR. 13 

Videregående skole 

 

- Vi ønsker å bli tatt seriøst når det kommer til vår mening om sammenslåing av 

videregående skoler. Ungdom bør bli hørt i større grad. 

- Ungdomsrådsrepresentant Julie Rian sitter i overordnet brukergruppe, og forteller at 

det kun er hun som er representant for elevene i møtene, altså både for Leksvik VGS 

og Rissa VGS.  

Hun føler det er vanskelig å representere begge skolene, da det ikke blir tilrettelagt for 

at de kan møtes fysisk. Burde det ikke vært en representant fra hver skole?  

Fosna-Folket hadde nylig en spørreundersøkelse som ble gjort blant alle 

ungdomsskoleelever i Indre Fosen. Det klare flertallet av Leksvik-elevene vil ha VGS  
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i Vanvikan og det klare flertallet av Rissa-elevene vil ha VGS i Rissa. Det sier vel seg 

selv at begge skolene skulle hatt en representant hver tilstede i møtene. 

 

Vedtak: Julie og resten av styret tar ansvar for denne saken.  

 

 

 

SAK NR. 14 

Elevrådssamling 

 

I forrige møte var det et stort flertall for elevrådssamling. Når passer det best å arrangere? 

Hva ønsker vi at en slik samling skal inneholde? 

 

- Vi bestemmer oss nå for å ha ei elevrådssamling etter jul, for å kunne veksle 

erfaringer mellom elevrådene om hvilke saker de har jobbet med, og hva rådene ser 

for seg resten av året.  

- Vi ønsker også å ha foredrag, og det kommer forslag om å invitere elev- og 

lærlingeombudet eller elevorganisasjonen. 

- Det bør være ei samling som inneholder både jobbing og bli-kjent leker. Viktig at vi  

fyller hele dagen med et rikt og variert opplegg. 

 

 

 

SAK NR. 15 

Hettegensere 

 

Vi ønsker å være synlige, og derfor ønsker vi å kjøpe hettegensere/T-skjorte til hele rådet. 

Dette passer fint til ulike arrangementer vi deltar på, og som promotering av rådet. Hvor 

kjøper vi slike gensere, hvem tar ansvar? 

 

- Det kommer tydelig fram at dette er noe vi ønsker, for å bli mer synlige. 

- Vi mener dette er en fin mulighet til å bruke den lokale bedriften, «Kroa produkter» i 

Leksvik.  

 

Vedtak: Julie tar ansvar for å kontakte dem. 

 

SAK NR. 16 

Swingkurs 

 

Et stort flertall viste interesse på forrige møte. Er det også interesse blant elevene rundt om 

på skolene? Vi diksuterer videre og fordeler ansvar dersom vi fortsatt ønsker å gjennomføre 

dette. 

- Det viser seg at de fleste elevene rundt om på skolene ønsker swingkurs.  

- Vi ønsker å gjennomføre dette før jul i Vanvikan samfunnshus.  

 

 

Vedtak: Hanne kontakter danseinstruktører Jens Ola og Monica Nyheim.  
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SAK NR. 17 

Eventuelt  

 

- Styret informer fra skypemøtet. 

- Ungdommens fylkesting: Vi velger å sende to delegater og to observatører til 

Ungdommens fylkesting på Stjørdal. Det kommer også forslag om at Ina Marie 

Kvithyll, tidligere leder av Rissa ungdomsråd, kan komme å holde et foredrag om 

Ungdommens fylkesutvalg, da hun sitter som leder der. Sigve Bach kan eventuelt 

kontaktes dersom Ina ikke har mulighet.  

- Ungdomsråd-turnè: Dette ønsker vi å gjennomføre før jul, gjerne i november. Vi tar 

med denne saken i neste møte for nærmere planlegging. Vi hører også med skolene 

når det eventuelt passer, så det ikke kolliderer med utplasseringer, tentamener osv. 

 


